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Omslag: Skogforsk 

Förord 

Projektet Sammodalitet i praktiken syftar till en analys av transportsystem för långväga 

landtransporter som använder längre/tyngre fordon än idag. Projektet har drivits sedan 

2009 med finansiering från Energimyndigheten, Vinnova och Trafikverket
1
. 

I denna rapport avrapporteras den del av projektet som är inriktad på samhälls-

ekonomisk analys av större fordon.  

Mattias Haraldsson har varit projektledare och huvudansvarig för rapporten. Lina 

Jonsson har utfört en analys, baserad på Strada, av sambandet mellan fordonsstorlek och 

skadeutfall vid olyckor. Analysen redovisas i sin helhet i bilaga 1. Rune Karlsson har 

förberett och genomfört Samgodssimuleringar samt på grundval av dessa beräknat olika 

samhällsekonomiska kostnader. Han har också genomfört den matchning mellan 

Samgodsnätet och NVDB-nätet som varit en förutsättning för hela analysen. 

Matchningsarbetet finns beskrivet i bilaga 4. Inge Vierth har bistått med scenario-

utformning, stöd vid Samgodsanalyserna, diskussion av resultat, framtagning av 

bakgrundsmaterial med mera. Mohammad-Reza Yahya har tagit fram emissionsfaktorer 

för de fordon som analyseras i rapporten. Emissionsfaktorerna kommer från 

Artemis/HBEFA och finns redovisade i bilaga 3. Mikael Ögren har tagit fram de 

bullervärden som används i analysen. Hans arbete redovisas separat i bilaga 2. 
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Samhällsekonomisk analys av rundvirkestransporter med 90-tonslastbilar – 

delprojekt inom Sammodalitetsprojektet 

av Mattias Haraldsson, Lina Jonsson, Rune Karlsson, Inge Vierth, Mohammad-Reza 

Yahya och Mikael Ögren 

VTI 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att göra en samhällsekonomisk analys som visar hur de 

kostnader som rundvirkestransporter med lastbil ger upphov till skulle påverkas om 

fordonens totalvikt tilläts öka från 60 till 90 ton och samtidigt få en tillåten maxlängd på 

30 meter. Analysen görs på två sätt. Först redovisas genomsnittliga kostnader per 

fordonskilometer för olika fordonsstorlekar. Detta ger en bra översikt men tar inte 

hänsyn till den variation som kan förekomma och visar inte heller hur trafikarbetet 

påverkas av att större fordon tillåts. Dessutom görs en kalkyl som utgår från scenarier 

om hur mycket trafikarbetet skulle påverkas om större fordon tilläts. För att analysera 

hur transporterna av rundvirke genomförs i olika scenarier används den svenska 

godstransportmodellen Samgods. Flödesberäkningar från denna används därefter 

tillsammans med uppgifter från Nationella vägdatabasen (NVDB) för att beräkna 

samhällsekonomiska kostnader. Dessa beräkningar tar hänsyn till vägtyp och andra 

lokala förutsättningar och fångar därmed upp den variation i samhällsekonomiska 

kostnader som finns. Beräkningarna sammanfattas med den totala kostnaden för att 

transportera rundvirke med lastbil i Sverige under ett år. 

Ett fordon med 90 tons totalvikt lastar 52 procent mer än motsvarande 60-tonsfordon, 

vilket innebär att det rent teoretiskt finns möjlighet att minska trafikarbetet med cirka 34 

procent. Kostnaden per fordonskilometer, inklusive kostnader som egentligen är 

tidsberoende, ökar på en genomsnittlig väg med 22 procent om man använder 90-

tonsfordon istället för 60-tonsfordon. Detta innebär att den totala samhällsekonomiska 

kostnaden kan sänkas om de större fordonens kapacitet utnyttjas väl och 

transportupplägg, rutter med mera inte påverkas på något kostnadsdrivande sätt. De 

företagsekonomiska kostnaderna är de tyngst vägande i kalkylen följda av koldioxid-

utsläpp, utsläpp av kväveoxid, trafiksäkerhet och vägslitage. Emissioner av partiklar 

svaveldioxid, kolväten samt buller bidrar i mindre grad till den totala samhälls-

ekonomiska kilometerkostnaden. 

I scenarioanalysen ersätts 60-tonsfordon, det vill säga fordon som tillåts i Sverige idag, 

med fordon som klarar 90 tons totalvikt i alla rundvirkestransporter på väg. För att 

uppskatta hur begränsad bärighet på broar påverkar transporter med 90-tonsfordon har 

utredningsalternativet delats upp i två fall; ett där de tyngre fordonen får passera alla 

broar utan restriktioner och ett där 90-tonsfordon hindras från att passera drygt 1 400 

broar som enligt Trafikverkets beräkningar inte har tillräcklig bärighet. 

Enligt simuleringarna minskar trafikarbetet med 21 procent om 60-tonsfordon ersätts 

med 90-tonsfordon, om man inte tar hänsyn till brorestriktionerna. Detta ger en total 

samhällsekonomisk kostnadssänkning med 4 procent eller 163 miljoner kronor årligen. 

Då ska man dock komma ihåg att kostnaden för bärighetsåtgärder på broar, vilket är en 

förutsättning för att scenariot ska kunna realiseras, inte är inkluderade i analysen. 
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Om vissa broar är spärrade för trafik med 90-tonsfordon är det inte generellt lönsamt att 

ersätta 60-tonsfordon, eftersom den samhällsekonomiska kostnaden då ökar med 15 

procent. Orsaken är omvägarna som de större fordonen då tvingas ta för att undvika 

broar med låg bärighet. Trots att större fordon används reduceras körsträckan därför 

bara med 7 procent vilket inte är tillräckligt för att väga upp 90-tonsfordonets högre 

kostnad per fordonskilometer. Jämfört med en verklig situation är detta scenario dock 

aningen extremt eftersom det saknas möjlighet att använda mindre fordon även i fall 

detta skulle vara mer effektivt och att 90-tonsfordon av modelltekniska skäl måste köra 

runt broar med restriktioner även när de kör utan last. I praktiken skulle reduktionen av 

körsträcka därför bli lite större än vad den uppskattning som gjorts här visar. 

I befintlig forskning finns inga belägg för att fordonsstorlek påverkar trafiksäkerheten. 

Av detta skäl antas i beräkningarna olyckskostnaderna vara samma för fordon av olika 

storlek. Det finns dock okvantifierade indikationer på att de större fordonen kan ha en 

något högre olyckskostnad per fordonskilometer. Dessutom sker rundvirkestransporter i 

huvudsak på relativt smala vägar där större fordon kan förväntas påverka risken till 

exempel vid omkörning mer än vad som gäller på vägnätet i allmänhet. Någon sådan 

effekt finns dock inte belagd och ingår därför inte i den analys som genomförts här. 

Begränsad bärighet på broar är ett hinder för ett generellt bruk av 90-tonsfordon men 

redan idag är det möjligt att använda 90-tonsfordon på ett antal stråk som är viktiga för 

rundvirkestransporter. Kostnaderna för att trafikera dessa stråk har inte retts ut i detalj, 

men baserat på slutsatser från de generella analyserna kan man förmoda, med de 

reservationer rörande trafiksäkerhet som diskuterats ovan, att det vore samhälls-

ekonomiskt lönsamt att tillåta 90-tonsfordon längs dessa stråk. 
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Cost benefit analysis of round wood transports using 90-tonne vehicles   

by Mattias Haraldsson, Lina Jonsson, Rune Karlsson, Inge Vierth, Mohammad-Reza Yahya 

and Mikael Ögren 

VTI (Swedish National Road an Transport Research Institute) 

SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 

Summary 

The purpose of this report is to make a cost benefit analysis, showing how costs for truck 

transports of round wood would change if vehicles with a total weight of 90 tonnes were used 

instead of the 60-tonne vehicles that are currently in use.  The analysis has two parts. First, 

costs per vehicle kilometer are presented for both vehicle sizes. This gives a good general 

view but does not take into account the various conditions with regard to road type, etcetera, 

that affect costs. Neither does it take into account that the amount of vehicle kilometres 

associated with round wood transports changes if larger vehicles are allowed. Therefore a 

scenario analysis is also performed. The basis for this analysis is simulations using the 

Swedish transport and logistics system Samgods. Flow estimates from Samgods are combined 

with road attribute data from the national road database (NVDB) to compute the total 

transport cost, including externalities. In these computations road type and other situation 

specific factors are taken into account. The scenario analysis is summarized by the total 

annual cost for road transports of round wood in Sweden. 

A vehicle with a total weight of 90 tonnes has a 52 per cent higher loading capacity compared 

to 60-tonne vehicles which, at least theoretically, enable a 34 per cent reduction in vehicle 

kilometres. The cost per vehicle kilometre, including costs that are originally expressed in 

terms of time, increases with 22 per cent on an average road if vehicles with 90 tonnes total 

weight are used instead of their 60-tonne counterparts. This implies that the socio-economic 

cost for round wood transports can be reduced given that the larger capacity of the 90-tonne 

vehicles are used and that larger vehicles can be substituted for the smaller ones without 

increasing other costs related to route choice, logistic structure etcetera. The transport costs 

for firms are the most important part followed by costs for emissions of carbon, traffic safety 

and road deterioration. Emissions of other pollutants and noise are less important. 

In the scenario analysis all round wood transports on road are performed by trucks with a total 

weight of 90 tonnes instead of the 60-tonne vehicles that are allowed in Sweden today. To 

estimate the impact from bridges with limited bearing capacity two scenarios are analysed. In 

the first scenario 90-tonne vehicles are allowed to use all roads without regard to bridge 

capacity. In the second scenario 90-tonne vehicles are restricted from usage of about 1,400 

bridges, which according to the Swedish Transport Administration’s computations do not 

have the required bearing capacity. 

Due to the simulations the amount of vehicle kilometres are reduced by 21 per cent if 60-

tonne vehicles are replace by 90-tonne vehicles, given that the capacity of bridges are left 

without regard. In socio-economic terms this equals cost reduction of 4 per cent of 163 

million Swedish crowns annually. It should be kept in mind, though, that costs for improving 

bridge capacity, which is required for this scenario to be realized, are not included in the 

analysis.  

When 90-tonne vehicles are not allowed to pass bridges with limited bearing capacity, larger 

vehicles do not generally improve efficiency. The total socio-economic cost increases by 15 

per cent since alternative, longer routes are necessary to avoid these bridges. Although larger 
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vehicles are used, the vehicle kilometre reduction is just 7 per cent, compared to the case with 

60-tonne vehicles, which is not large enough to offset the higher kilometre costs for larger 

vehicles. Compared to a realistic case this scenario is, however, somewhat extreme since 

smaller trucks are not an option even in cases where such vehicles would have been most 

efficient. Also, for technical reasons the simulation model does not allow unloaded larger 

trucks to pass these bridges. This means that our estimate of the vehicle kilometre reduction is 

a little bit too low. 

Based on present knowledge the accident costs are assumed to be equal for different sized 

vehicles. There are, however, indications that larger vehicles might have a higher cost, but 

this hypothesis has not been confirmed in scientific studies. Also, roads used for transport of 

round wood are usually small and narrow. Under such conditions larger vehicles can be 

expected to affect the risk, for example, associated with overtakings more than on an average 

road. There is, however, no evidence for such an effect and consequently it is not accounted 

for in our analysis. 

Limited bearing capacity is an obstacle for general use of 90-tonne vehicles but there are 

some important round wood transport routes where larger vehicles are possible to be used 

without any measures to improve bridges. The costs of transport on these routes have not been 

studied in detail but based on the general conclusions of this study it can be assumed, with 

subject to the reservations about traffic safety discussed above, that transports with 90-tonne 

vehicles on these routes are beneficial from a socio-economic point of view. 
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1 Inledning 

År 2010 transporterades totalt 315 601 ton gods med lastbil
2
 i Sverige, varav 42 813 ton var 

rundvirke. Transportarbetet 2010 uppgick till 32 738 miljoner tonkilometer varav 3 919 (12 

procent) var rundvirkestransporter. Totalt kördes 2 005 617 tusen kilometer inrikes med 

svenskregistrerade lastbilar. Av dessa var 102 407 rundvirkestransporter (Trafikanalys, 2011). 

Som framgår av figur 1 har rundvirkestransporterna med lastbil ökat en aning mellan 1998–

2010 där den kraftiga uppgången 2005–2006 kan förklaras med de ökade transporterna efter 

stormen Gudrun. 2005 registrerades också en stor ökning för järnvägstransporter. 

Rundvirkestransporterna sker i princip uteslutande med största möjliga fordon. Oavsett om 

man mäter fordonskilometer, tonkilometer eller godsmängd så står större fordon med en 

totalvikt på över 55 ton för 99 procent av transporterna (Trafikanalys, 2012). I någon mån 

visar detta att fordonsstorleken är begränsande för effektiviteten i rundvirkestransporter på 

väg, åtminstone i företagekonomiskt avseende. 

Det finns en rad skäl för effektiviseringar så att rundvirkestransporterna kan lösas med färre 

körda fordonskilometer, genom att till exempel använda större fordonskombinationer. 

Trafikverket pekar ut energi och klimat, infrastrukturens kapacitet, energieffektivisering och 

balansen mellan trafikslag som områden där större fordon skulle kunna vara en lösning 

(Berndtsson, 2011). Till detta kan läggas transportkostnader och industrins konkurrenskraft 

och lönsamhet. 

I EU:s vitbok ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrens-

kraftigt och resurseffektivt transportsystem” (Europeiska kommissionen, 2011) skrivs att nya 

transportmönster måste skapas som innebär att stora godsvolymer och fler resenärer samtidigt 

transporteras till sina destinationsorter med de effektivaste transportmedlen. Bland de 

programpunkter som ska ligga till grund för den framtida utvecklingen nämns en förbättrad 

energieffektivitet för fordon inom alla transportsätt och förbättrade prestanda i logistikkedjan 

med kombinerade transporter, bland annat genom bättre användning av transportmedel som i 

sig är mer resurseffektiva. 

 

Figur 1  Rundvirkestransporter 1998-2010 

 

                                                 
2
 Svenskregistrerade lastbilar vars totalvikt överstiger 3,5 ton. 
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I Sverige tillåts lastbilar med maximalt 25,25 meters längd och en totalvikt på 60 ton. Detta är 

ett undantag från EU-normen på 18,75 meter och 40 ton. VTI har tidigare redovisat en analys 

av vad det svenska undantaget från EU:s regler om längd och vikt på lastbilar innebär 

samhällsekonomiskt. Slutsatsen var att Sverige skulle förlora samhällsekonomiskt på att bli av 

med undantaget och att denna förlust i första hand skulle bäras av näringslivet (Vierth, o.a., 

2008). Mot denna kunskap ter det sig naturligt att fråga sig vad ännu större lastbilar än de idag 

tillåtna skulle betyda för svensk samhällsekonomi. Frågan handlar i grunden om vad som 

skulle bli bättre respektive sämre om fordonen blev större. För att besvara frågan krävs 

kunskap om vad transporter med lastbilar av olika dimensioner kostar näringslivet liksom 

samhället i stort. Kan de företagsekonomiska kostnaderna per transporterat ton sänkas? Hur 

påverkas vägslitage, luftkvalitet, trafiksäkerhet, buller m.m.? Och är det möjligt att framföra 

tyngre fordon på alla vägar eller finns det hinder, t.ex. broar med för låg bärighet, som tvingar 

de största fordonen till omvägar? 

De senaste åren har försök med längre och tyngre lastbilar för skogstransporter testats i 

Sverige inom det av Skogforsk ledda ETT-projektet
3
 (Löfroth & Svensson, 2010). Det fordon 

som, använts i försöken, ”ETT-fordonet” och dess 60-tons referensfordon lastar 64 respektive 

42 ton (Löfroth & Svensson, 2010, s. 91), en skillnad på ca 52 procent. ETT-fordonet är 30 

meter långt och har 11 hjulaxlar.
4
 Med fullastade fordon innebär detta som Skogforsk 

konstaterar att ”fordonsbehovet” med 90-tonsfordon blir ca 35 procent mindre, d.v.s. antalet 

körda km kan reduceras med 35 procent vid given transportvolym. De uppger vidare att 

dieselförbrukningen i försöket har minskat med 20 procent, med motsvarande reduktion av 

koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar. Försöken anses ha fallit väl ut, men någon 

heltäckande samhällsekonomisk analys har inte gjorts hittills. 

VTI gör inom Sammodalitetsprojektet en utvärdering av transportsystem för långväga 

landtransporter där längre/tyngre fordon än idag används. Föreliggande rapport är en del av 

detta arbete. Tidigare har inom projektet publicerats en omvärldsanalys (Mellin & Ståhle, 

2010), en kunskapsöversikt inom trafiksäkerhet (Hjort & Sandin, 2012) samt simulator- och 

fältstudier av omkörning av långa fordon (Andersson, o.a., 2011). Inom projektet har också 

genomförts en analys av större fordon i internationella korridorer (Vierth & Karlsson, 2012). 

Arbetet i Sammodalitetsprojektet har skett mot bakgrund mot en metodbeskrivning som togs 

fram i projektets inledningsskede (Lindberg, 2011). 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att göra en samhällsekonomisk analys som visar hur de kostnader 

som rundvirkestransporter med lastbil ger upphov till skulle påverkas om fordon med en 

totalvikt på 90 ton användes istället för dagens 60-tonsfordon. Analysen görs på två sätt. Först 

redovisas olika kostnader per fordonskilometer. I relation till fordonens olika kapacitet 

indikerar detta vilket fordon som är samhällsekonomiskt effektivast givet att förhållandena i 

övrigt är lika. Kostnaderna per fordonskilometer redovisas på genomsnittlig nivå och ingen 

hänsyn tas till den variation som kan förekomma mellan olika vägtyper och andra för-

hållanden. Dessutom görs en aggregerad kalkyl, som utgår från scenarier om hur mycket det 

totala trafikarbetet i samband med rundvirkestransporter skulle påverkas om större fordon 

tilläts. I denna kalkyl beräknas kostnaderna på länknivå och hänsyn tas till variationer i t.ex. 

kostnad för vägslitage på olika vägtyper, bullerkostnad på vägar med olika trafikintensitet och 

olika mycket omgivande befolkning och olyckskostnad på olika vägtyper. I den aggregerade 

analysen tas också hänsyn till att 90-tonsfordon kan tvingas till omvägar för att undvika broar 

                                                 
3
 En Trave Till 

4
 ETT-fordonets utformande och användande regleras i Vägverket (2008a). 
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med låg bärighet. Resultatet av den aggregerade kalkylen indikerar om 90-tonsfordon är 

samhällsekonomiskt lönsamma. Det eventuella överskottet i kalkylen visar vilka 

investeringar, t.ex. för att förbättra trafiksäkerhet eller förstärka broar, som kan motiveras.
5
 

Utöver detta görs ingen uppskattning av vilka investeringar som kan vara motiverade och vad 

dessa kan kosta. 

 

1.2 Avgränsning 

En utgångspunkt för den aggregerade samhällsekonomiska kalkylen är att en given mängd 

rundvirke transporteras med lastbil. De olika scenarierna skiljer sig åt enbart med avseende på 

vilka fordon som kan användas och restriktioner när det gäller broöverfarter, där totalvikten är 

avgörande. Att möjligheten att använda större fordon kan förändra lastbilstransporternas 

relativpris och därigenom påverka hur stor andel av godstransporterna som genomförs med 

lastbil analyseras inte. Denna aspekt av att använda större lastbilar analyseras istället i en 

annan del av Sammodalitetsprojektet (Vierth & Karlsson, 2012). 

                                                 
5
 Eftersom den analys som genomförs här endast avser rundvirkestransporter kan investeringsbehovet och –

utrymmet inte bedömas fullständigt. 
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2 Samhällsekonomisk kalkyl 

2.1 Kostnader för rundvirkestransporter med 60- respektive 90-
tonsfordon 

I detta kapitel görs en sammanställning av alla relevanta samhällsekonomiska kostnader för 

att framföra lastbilar med totalvikterna 60 respektive 90 ton. De maximala fordonslängderna 

för dessa virkestransportfordon uppgår till 25,25 respektive 30 meter och antalet axlar är 7 

respektive 11. 

För att olika kostnader ska vara jämförbara måste de uttryckas i samma enhet. Enligt ASEK 

5
6
 (Trafikverket, 2012) ska effekter i en samhällsekonomisk kalkyl uttryckas i konsument-

priser. De effekter som är härledda ur studier av individens betalningsvilja (olycks-, emissions 

och bullervärdering) uttrycks direkt i konsumentpris medan effekter som uttrycks i faktor-

priser (fordons- och infrastrukturkostnader etc.) ska räknas upp med skattefaktorn 1,21, vilken 

motsvarar den genomsnittliga nivån på moms och indirekta skatter. 

ASEK 5 anger att betalningsviljebaserade kalkylvärden vid långsiktiga analyser (kalkyl-

period>10 år) ska räknas upp med faktorn 1,34. Motivet är att trafiksäkerhet, buller (tystnad), 

luftkvalitet m.m. har positiva inkomstelasticitieter och således värderas högre när inkomsten 

stiger, vilket den antas göra över tid. I princip ska värdena justeras successivt i takt med 

inkomstökningen, men ASEK 5 rekommenderar av praktiska skäl att en engångsjustering med 

den ovan nämnda faktorn görs.
7
 Uppräkningen innebär att trafiksäkerhet, buller och 

luftföroreningar, i ett långsiktigt perspektiv, ges större tyngd i kalkylen relativt andra 

kostnader och nyttor. 

Eftersom en regelförändring för att tillåta fordon med större dimensioner i princip bör vara 

genomförbar på kort sikt kan det diskuteras om de realt uppräknade ”långsiktiga” kalkyl-

värdena ska användas. Orsaken till att dessa ändå används är att ett eventuellt generellt 

godkännande av 90-tonsfordon får förväntas gälla över en längre tid och att det därutöver kan 

krävas mer långsiktiga infrastrukturinvesteringar för att möjliggöra bruk av sådana fordon. 

Som beskrivits ovan lastar en timmerlastbil med 90 tons totalvikt 52 procent mer än 

motsvarande fordon med 60 tons totalvikt. Förutsatt att fordonen kan användas på samma sätt, 

d.v.s. trafikera samma vägar, innebär detta att trafikarbetet kan minskas till 1/1,52=0,66, alltså 

med 34 procent. Det innebär också att de större fordonen är lönsamma om kostnaden för att 

köra dem är mindre än 52 procent högre än kostnaden för att använda ett 60-tonsfordon.
8
 

 

2.1.1 Transportkostnader 

Den företagsekonomiska räntan (0,05), antalet driftstimmar per år (3300), körsträcka per år 

(125 000 km) och lönekostnaden (272 kr inkl. skattefaktor) är hämtade från ASEK 5 

(Trafikverket, 2012). ASEK 5 anger att alla transportkostnader utom för drivmedel ska antas 

vara konstanta till 2050. Olika reala nivåer för drivmedelskostnaden (inkl. skatt) anges för 

2010, 2030 och 2050. I denna analys används värdena för 2010. 

Kapitalkostnaden per timme beräknas som nypris x ränta / driftstimmar per år (SIKA, 2002).   

                                                 
6 Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet. 
7
 Över perioden 2010-2050 ger denna enkla uppräkning samma nuvärde av periodens värderingar som skulle 

erhållas med successiva justeringar.  
8
 Trafikarbetet för lastbil med 60/90 tons totalvikt benämns ta/TA. Då gäller alltså TA=0,66ta. Kostnaden per 

fordonkilometer benämns k/K. För att transport med 90-tonsfordon ska vara lönsamt krävs då att K0,66ta<kta, 

K<k/0,66=1,52k. 
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Avskrivning sker med 13 procent per år (SIKA, 2002), vilket ger fordonen en ekonomisk 

livslängd på 7,7 år. Med en uppskattad årlig körsträcka från (Trafikverket, 2012) på 125 000 

km innebär detta att en lastbil under sin ekonomiska livslängd kör 962 500 km. Detta är i 

samma storleksordning som de 1 000 000 km som Skogsforsk uppskattar för ETT-bilen 

(Löfroth & Svensson, 2010). 

Värdeminskningskostnaden per fordonskilometer beräknas som avskrivningsfaktor x 

inköpspris / körsträcka per år 

Inköpskostnaden (exkl. moms) för ETT-fordonet och dess referensfordon är 2 774 900 kr och 

2 093 320 kr, en skillnad på 33 procent (Löfroth & Svensson, 2010). Med dessa uppgifter som 

bas blir kapitalkostnaden uttryckt i konsumentpriser ca 51 kr per drifttimme för 90-tons-

fordonet och ca 38 kr per drifttimme för 60-tonsfordonet.
9
 Den totala timkostnaden är dock 

bara 4 procent högre för 90-tonsfordonet eftersom den huvudsakligen utgörs av förarlön, 

vilken antas vara densamma oavsett fordonstyp.  

Värdeminskningen beräknas till 3,5 respektive 2,6 kr/fordonskilometer för 90- respektive 60-

tonsfrodonen, en skillnad på 28 procent.
10

 

Däckskostnaderna (exkl. moms) för 90- respektive 60 tonsbilen är 9,70 respektive 10,79 

kr/mil (Löfroth & Svensson, 2010), vilket omräknat till konsumentpriser och avrundat blir 1,2 

respektive 1,3 kr per kilometer. Beräkningen är baserad på däckskostnader på 4000-4500 kr 

per styck beroende på axel, vilket kan jämföras med 4100 kr/däck som ASEK 5 

rekommenderar. 

Diesel exklusive moms och energiskatter
11

 kostar 4,54 kr/liter enligt ASEK 5, vilket inklusive 

skattefaktor motsvarar 5,49 kr/liter. Den genomsnittliga dieselkostnaden om fordonet till 50 

procent körs med full last och 50 procent tomt är 2,3 kr/km för ett 60 tonsfordon och 3,1 

kr/km för ett 90-tonsfordon (mer om bränsleförbrukning och emissioner nedan).  

Totalt sett är kostnaden per kilometer (däck, diesel, värdeminskning) 30 procent högre för 90-

tonsfordonet än för 60-tonsfordonet. 

 

Tabell 1 Transportkostnader(SEK) inkl. skattefaktor i 2010 års pris 

 60 ton 90 ton Kvot 

Förarlön per timme  272 272 1,00 

Kapitalkostnad per timme  38,4 50,9 1,33 

Totalt per timme 310,4 322,9 1,04 

Värdeminskningskostnad  2,6 3,5 1,28 

Däck  1,2 1,3 1,08 

Diesel   2,3 3,1 1,37 

Totalt per km 6,1 7,9 1,30 

 

                                                 
9
 Exemplet ETT-bilen: Inköpspris 2 774 900 x skattefaktor 1,21 x ränta 0,05 / 3300 timmar per år = 50,87. 

10
 Exemplet ETT-bilen: Inköpspris 2 774 900 x skattefaktor 1,21 x avskrivningsfaktor 0,13 / 125000 = 3,49. 

11
 Externaliteter i form av olika luftföroreningar hanteras separat i den samhällsekonomiska kalkylen. I övrigt är 

skatter endast relevanta i en samhällsekonomisk analys om de påverkar ekonomin på något mer genomgripande 

sätt än som enkla transfereringar. Denna del hanteras under begreppet ”skatteeffekter” nedan. 
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Då man med 90-tonsfordon behöver köra ca 35 procent färre fordonskilometer än med 60-

tonsfordon är det klart att transportkostnaden för en given volym skulle bli mindre med 90-

tonsfordon. Detta är det företagsekonomiska perspektivet och det är tydligt att transporter med 

större fordon skulle innebära att näringslivets transportkostnader sänktes om de större 

fordonen kan användas på samma sätt som de mindre. 

I de scenarioanalyser som genomförs i avsnitt 2.3 utnyttjas Samgodsmodellens defaultvärden 

för omlastningskostnader. Samma omlastningskostnad antas för båda fordonstyperna.  

 

2.1.2 Infrastrukturkostnader 

Det beläggningsslitage som ett fordon ger upphov till medför en marginell tidigareläggning av 

samtliga framtida tillfällen för nybeläggning. Att denna serie av åtgärder tidigareläggs medför 

att nuvärdet av åtgärdskostnaderna höjs; detta är marginalkostnaden för en ytterligare fordons-

passage (Mellin, Lindberg, Karlsson, & Benz, 2009). Modellen kan ges en mycket enkel 

tolkning där den genomsnittliga marginalkostnaden över en mängd vägar fås genom att 

multiplicera genomsnittskostnaden (AC) för en passage med tungt fordon
12

 med 

nedbrytningselasticiteten (ε) som visar med hur många procent beläggningens livslängd 

minskar om lastbilstrafiken ökar med en procent.
13

 

 MC=-εAC 

Nedbrytningselasticiteten kan härledas ur samband som visar hur spår- och sprickbildning 

utvecklas med det ackumulerade antalet passager. Sådana samband har tagits fram av VTI 

baserat på data i LTPP
14

-databasen (Göransson, 2007 och Wågberg, 2001).  

De fyra linjära kurvorna i figur 2 visar hur många standardaxelpassager (ESAL
15

) vägar av 

olika kvalitet (mätt med Surface Curvature Index, SCI) klarar innan en åtgärd krävs p.g.a. 

sprickbildning. Varje kurva gäller för vägar med ett visst antal standardaxelpassager per år. 

Den ickelinjära kurvan visar vid vilket antal standardaxelpassager spårbildning tvingar fram 

en beläggningsåtgärd. Minimivärdet av spår- och sprickbildningsfunktionerna avgör vilken 

typ av skada som är avgörande. Sprickbildningsfunktionerna ger lägst värde för låga värden 

på SCI (SCI_300<124) medan spårbildningsfunktionen ger lägst värde för högre värden på 

SCI. För vägar med låg kvalitet är det alltså spårbildningen som avgör vägens ”strukturella 

livslängd”. För vägar med högre kvalitet är istället sprickbildning avgörande. 

 

                                                 
12

 Vi bortser från personbilar då dessa, enligt den s.k. fjärdepotensregeln som beskrivs nedan, endast i mycket 

liten omfattning bidrar till slitaget. 

13 
Detta enkla uttryck gäller förutsatt att de vägar för vilka genomsnittskostnaden beräknas har likformigt 

fördelade livslängder på beläggningen. Antas någon annan fördelning modifieras uttrycket med en faktor (se 

(Haraldsson, 2007). 
14

 Long Term Pavement Performance 
15

 Equivalent Standard Axle Loading 
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Figur 2  Ackumulerade standardaxlar innan åtgärd som funktion av SCI300. De olika 
kurvorna gäller för olika genomsnitt av årligt antal standardaxlar (sprickbildning) samt för 
spårbildning. Källa: Mellin, Lindberg, Karlsson & Benz, 2009. 

Elasticiteten som kommer ur sambandet mellan trafik och spårbildning är 1. Elasticiteten som 

härleds ur sprickbildningsmodellerna varierar mellan vägar med olika kvalitet och trafik; ju 

högre kvalitet på vägen desto lägre är elasticiteten (se tabell 2). 

Tabell 2  Deterioration Elasticity – sprickbildning. Källa: Mellin, Lindberg, Karlsson & Benz, 
2009. 

Antal 
standardaxlar  per 
dag och riktning  

SCI 

50 100 150 200 250 300 

100      0.017 

200   0.2 0.369 0.464 0.528 

300  0.261 0.493 0.596 0.652 0.691 

400  0.458 0.628 0.703 0.743 0.77 

500 0.137 0.569 0.706 0.765 0.796 0.817 

600 0.282 0.641 0.756 0.806 0.831 0.848 

 

Vilka vägkategorier ligger då på respektive sida av brytpunkten mellan sprick- och spår-

betingat underhåll? Med hjälp av tabell 3 görs en ”översättning” från kvalitetsmåttet SCI till 

vägtyp.  Det visar sig då att europavägar, riksvägar och primära länsvägar i allmänhet är av så 

hög kvalitet att sprickbildningen avgör deras strukturella livslängd.
16

 Övriga länsvägar och 

övriga vägar är lågkvalitetsvägar där spårbildningen är kritisk. 

                                                 
16

 Egentligen tillhör även primära länsvägar med lågt ÅDT de vägar där spårbildning är kritiskt eftersom deras 

SCI är aningen högre än 124. 
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Tabell 3  Uppmätta intervall för SCI på olika vägkategorier och ÅDT-klasser. ÅDT är det 
genomsnittliga antalet tunga fordon per dygn. Källa: Mellin, Lindberg, Karlsson & Benz, 
2009. Översättning av vägkategorier enligt kommunikation med Nils-Gunnar Göransson, 
VTI. 

Vägkategori ÅDT Nedre gräns Övre gräns Genomsnittligt 
SCI 

Europavägar och 
riksvägar 

1600<ÅDT 50 70 60 

 ÅDT<1600 70 90 80 

Primära länsvägar 400<ÅDT 85 105 95 

 200<ÅDT<400 105 125 115 

 ÅDT<200 125 145 135 

Övriga länsvägar 100<ÅDT 135 150 142,5 

 70<ÅDT<100 150 165 157,5 

 ÅDT<70 165 180 172,5 

Övriga vägar 25<ÅDT 175 205 190 

 ÅDT<25 205 230 217,5 

 

För underhållsåtgärder som helhet, är den genomsnittliga kostnaden (AC) per tung 

fordonskilometer 0,39 kr (Haraldsson, 2011). Detta gäller för ett genomsnittligt tungt fordon 

med 1,3 standardaxlar och används som utgångspunkt för marginalkostnadsberäkningarna i 

ASEK 5 och även i denna rapport.
17

  

Kostnaden för vägslitage från ett tungt fordon uppskattas vanligen till att vara proportionellt 

mot antalet standardaxlar.
18

 Värden för genomsnittliga fordon kan därför justeras upp eller ner 

för att motsvara kostnaden för slitage från fordon med fler eller färre standardaxlar än det 

genomsnittliga antalet. ETT-fordonet har 11 hjulaxlar, vilket med full last innebär 4,93 

standardaxlar om man antar att vikten fördelas jämt på axlarna.
19

 Utan last är standard-

axelantalet på ETT-fordonet 0,03. Referensfordonet i ETT-försöken har en totalvikt på 60 ton 

och lastar 42 ton. Med antagande om jämn fördelning av vikten över hjulaxlarna ger detta 

3,78 standardaxlar vid full last. Olastat blir standardaxelantalet 0,03 även för 60-tonsfordonet. 

I scenarioanalysen som redovisas längre fram i rapporten används de ovan redovisade 

uppgifterna till att med utgångspunkt i flöden av olika fordon på olika länkar beräkna den 

totala kostnaden för vägslitage. För en enkel jämförelse kan det dock vara intressant att 

redovisa marginalkostnader för ett begränsat antal kategorier. Till ASEK 5 användes 

ovanstående modell för att beräkna marginalkostnaden för ett genomsnittligt fordon på två 

                                                 

17
 Denna genomsnittskostnad är något högre än vad man får om utgångspunkten är rena beläggningsarbeten. I 

Haraldsson (2007) baserades beräkningen på ett kvadratmeterpris för ny beläggning på 65 kr, vilket ger en 

genomsnittskostnad på 0,26 kr i 2007 års prisnivå, vilket är något lägre än det värde som används här. Det värde 

som används i ASEK 5 och i denna analys är alltså högre. 
 
18

 Antalet standardaxlar beräknas genom att summera axelvikterna upphöjda till fyra och därefter dividera med 

10 000 
19

 Detta antagande innebär en viss förenkling. Mätningar på ETT-fordonet visar att axellasten varierar mellan 7,6 

och 9,1 ton beroende på vilken axel som avses, vilket ger fler standardaxlar än om likformig fördelning mellan 

axlarna antas. Antagandet om likformig viktfördelning på axlarna görs dock även för referensfordonet.  
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grupper av vägar. Värdena beräknades genom en sammanvägning där olika vägtyper viktats 

utifrån trafikarbete med lastbil. Med den utgångspunkten är den genomsnittliga elasticiteten 

för svenska europavägar, riksvägar och primära länsvägar  ca 0,45 medan den är 1 på övriga 

vägar. Sammanviktat på hela vägnätet är elasticiteten ca 0,52.  

Ovanstående uppgifter ger att ett genomsnittligt tungt fordon med 1,3 standardaxlar orsakar 

vägslitage för 0,18 kr per fordonskilometer vid trafik på europavägar, riksvägar och primära 

länsvägar. På de mindre statliga vägarna (övriga länsvägar och övriga vägar enligt Trafik-

verkets indelning) är motsvarande marginalkostnad 0,40 kr/fkm. En sammanvägning baserad 

på trafikarbete
20

 ger en genomsnittlig marginalkostnad per tung fordonskilometer på 0,20 kr 

per fordonskilometer (Trafikverket, 2012).  

Kostnaden för vägslitage från tunga fordon med icke-genomsnittligt standardaxelantal erhålls 

som beskrivits ovan genom en enkel justering med utgångspunkt i antalet standardaxlar. 

Kostnaden för ett lastat 60-tonsfordon blir 3,78/1,3*0,20=0,58 kr/fkm och för ett 90-

tonsfordon blir motsvarande värde 4,93/1,3*0,20=0,76 kr/fkm. Olastat är kostnaderna 

0,03/1,3*0,20=0,0046 respektive 0,03/1,3*0,20=0,0046 kr/fkm, d.v.s. samma för båda 

fordonen. I genomsnitt, om halva sträckan körs fullastad och den andra halvan körs utan last 

blir kostnaderna för vägslitage 0,29 kr/fkm för ett 60-tonsfordon och 0,38 kr/fkm för ett 90-

tonsfordon.  

I den samhällsekonomiska kalkylen ska slitagekostnaden räknas om till konsumentpriser 

genom tillämpning av omräkningsfaktorn 1,21. Kostnaderna för 60- respektive 90-tonsfordon 

blir då 0,35 respektive 0,46 kr/fkm, en skillnad på 31 procent (se tabell 4). Om ett 90-

tonsfordon trafikerar exakt samma vägar som 60-tonsfordon så kommer alltså den högre 

kostnaden för vägslitage att vägas upp av förre körda fordonskilometer enligt resonemanget i 

avsnitt 2.1.  

Tabell 4 Marginalkostnader vägslitage (kr/fkm) Priser i 2010 års nivå. Bearbetning av ASEK 
5. Uppskalat med skattefaktorn 1,21 

 Genomsnittligt tungt 
fordon 

60-ton 7 
axlar 

50/50 

90 ton 11 
axlar 

50/50 

Kvot 

Europavägar, riksvägar, primära 
länsvägar 

0,22 0,31 0,41 1,31 

Övriga länsvägar och övriga 
vägar 

0,48 0,70 0,92 1,31 

Alla vägar 0,24 0,35 0,46 1,31 

 

2.1.3 Trafiksäkerhet 

När det gäller trafiksäkerhet har det inom Sammodalitetsprojektet utförts både fältförsök och 

simulatorförsök för att undersöka risken för olyckor vid omkörning av längre lastbilar. 

Resultatet från dessa båda studier visar att det kan finnas en liten negativ säkerhetseffekt vid 

övergång från de fordon som tillåts idag till 30-metersfordon. Denna effekt är dock inte 

statistiskt säkerställd (Andersson, o.a., 2011). Inom Sammodalitetsprojektet har det också 

genomförts en kunskapsöversikt i syfte att gå igenom eventuella skillnader mellan fordon av 

                                                 
20

 Enligt Nationella Vägdatabasen, NVDB, 2009 så sker 47 procent av allt trafikarbete med lastbil på 

europavägar, 26 procent går på riksvägar, 14 procent på primära länsvägar, 10 procent på sekundära länsvägar 

och 3 procent på tertiära länsvägar. 
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olika storlek när det gäller olika olyckstyper (Hjort & Sandin, 2012). I kunskapsöversikten 

dras slutsatsen att ”det finns en något förhöjd olycksrisk per fordonskilometer med långa och 

tunga fordon”. Riskökningen kan t.ex. förklaras av att det tar längre tid för ett längre fordon 

att passera korsningar, vilket ökar risken för påkörning och att högre fordonsvikt vid upp-

hinnandeolyckor leder till ett större krockvåld med allvarligare personskador som följd. 

Författarna till kunskapsöversikten kvantifierar inte riskökningen, men konstaterar att den inte 

är större än att den skulle uppvägas av att transportarbetet kan utföras med färre fordons-

kilometer. Författarna rekommenderar dock följande (punktsatserna är direkt citerade ur Hjort 

& Sandin (2012)): 

 Längre och tyngre fordon bör huvudsakligen trafikera stora vägar där möjlighet finns 

att köra om tunga fordon utan risk för mötande trafik. Längre och tyngre fordon bör 

minimalt befinna sig i tättbebyggda områden.  

 Längre och tyngre fordon ska vara konstruerade för god stabilitet samt vara utrustade 

med Electronic brake system (EBS) vilket fördelar bromskraften olika mellan hjulen 

för att förhindra hjullåsning. 

 Längre och tyngre fordon ställer högre krav på däck, bromsar och framför allt service, 

underhåll och besiktning. Eftersom statistik från bilbesiktningen återkommande visar 

brister i bromssystemet hos tunga lastbilar (29 %) och tunga släp (45 %) är det av 

yttersta vikt att bromssystemet på konventionella såväl som längre och tyngre fordon 

kontrolleras regelbundet.  

 Trötthet är orsak till en väsentlig andel singelolyckor med tunga fordon. Kör- och 

vilotider kan bli svårare att hålla med extra långa fordon om man inte bygger ut 

rastplatserna som redan idag är överfulla utmed vissa vägar. Alternativt kan det räcka 

med ett extra ”körfält” på utvalda platser där minst 20 lastbilar kan köra av och stanna. 

 Skyltningen på övergångssträckan på 2+1 vägar bör ses över för att eventuellt kunna 

minska risken att risksituationer och kritiska situationer uppstår vid omkörningar av 

tunga fordon, oavsett längd. 

 Utformningen eller synbarheten av skylten som varnar för ”Lång last” kan möjligen 

förbättras i syfte att minska risken att kritiska situationer uppstår vid omkörningar av 

tyngre och längre fordon på både 2+1 vägar och tvåfältsvägar. 

 

Hjort & Sandin (2012) konstaterar också att kunskapen behöver förbättras när det gäller vilka 

trafiksituationer som kan påverkas av längre och tyngre fordon i allmänhet samt vilken 

inverkan längre och tyngre fordon kan ha på trafiksäkerheten i vägkorsningar och vid 

omkörningar på tvåfältsvägar i synnerhet. 

Inom Sammodalitetsprojektet har också gjorts en analys av hur skadeutfallet vid en faktisk 

olycka påverkas av den inblandade lastbilens längd och totalvikt. Analysen avser alltså inte 

den eventuella riskskillnaden mellan fordon av olika storlek utan endast hur fordonsstorleken 

påverkar utfallet då en olycka verkligen sker. Analysen som baseras på data från STRADA
21

,  

finns redovisad i en bilaga till denna rapport. Analysen visar sammantaget att om man 

kontrollerar för olyckstyp och hastighetsbegränsning på platsen så saknas statistiskt säkerställt 

samband mellan lastbilens totalvikt och skadeutfall. Det går därmed inte att säga något 

bestämt om effekterna på sannolikheten för dödsfall vid olyckor mellan lastbilar och 

                                                 
21

 Swedish Traffic Accident Data Acquisition 
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personbilar av tyngre lastbilar. Inga belägg för att lastbilens längd har någon påverkan på 

skadorna vid en olycka hittades i analysen.  

Sammantaget finns det indikationer på att olycksriskerna per fordonskilometer kan öka med 

fordonsstorleken, men samband som tydligt visar detta kvantitativt saknas. Den huvudsakliga 

utgångspunkten för de vidare beräkningarna är därför att olyckskostnaden per fordons-

kilometer är densamma för normalstora och längre/tyngre lastbilar, vilket överensstämmer 

med de antaganden som användes i Vierth, o.a., (2008) och Mellin, Lindberg, Karlsson & 

Benz, (2009). Den misstanke som finns om högre risk/kostnad med större lastbilar hanteras 

genom känslighetsanalyser. Den förväntade olyckskostnaden per fordonskilometer på olika 

vägtyper redovisas i tabell 5. Olyckskostnaderna är beräknade utifrån uppgifter i ”Lill-Eva”, 

en omfattande men opublicerad databas över vägtrafikolyckor i Sverige. Lill-Eva har 

sammanställts av VTI och Trafikverket genom bearbetningar av STRADA, OLY-registret och 

NVDB.
22

 Uppräknat till ”långsiktig nivå” är genomsnittskostnaden över alla vägtyper ca 0,64 

kr/fordonskilometer.  Detta är i nivå med vad som rekommenderas av ASEK 5
23

 men 

differentieringen sker på vägtyp istället för som i ASEK mellan tätort och landsbygd. 

Av tabell 5 framgår att olyckskostnaden är lägst på fyrfältsvägar och motorvägar, något högre 

på 2+1 vägar och högst på vanliga tvåfältsvägar. Skillnaden i olyckskostnader visar att valet 

av färdväg är avgörande för trafiksäkerheteten, åtminstone då denna mäts per fordons-

kilometer. 

Tabell 5  Olyckskostnad per fordonskilometer (kr) uppdelat på olika vägtyper. Källa: Mellin, 
Lindberg, Karlsson & Benz, 2009. Uppräkning med 1,34 gjord för att få ”långsiktig 
värdering”. 

 

Långsiktig kostnad (kr/fkm)   

Fyrfältsväg 0,260 

Motortrafikled 0,811 

Motortrafikled (2+1) 0,434 

Motorväg 0,346 

Vanlig väg 0,902 

Vanlig väg (1+1) 0,709 

Vanlig väg (2+1) 0,693 

Genomsnitt 0,643 

                                                 
22

 Information från Urban Björketun, VTI 
23

 ASEK 5 rekommenderar 0,31 kr/fkm för landsbygd och 0,54 kr/fkm tätort som genomsnittlig extern 

marginalkostnad för olyckor med fordon >16 ton. Uppräknad till ”långsiktig nivå” med faktorn 1,34 blir detta 

0,42 respektive 0,72 kr/fkm. 
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Tabell 6  Trafikarbete vid rundvirkestransporter med 60-tonsfordon. Fördelning på vägtyper 
Källa: Samgods och NVDB 

 

Andel av trafikarbete   

Fyrfältsväg 0,01 

Motortrafikled 0,00 

Motortrafikled (2+1) 0,02 

Motorväg 0,07 

Vanlig väg 0,78 

Vanlig väg (2+1) 0,12 

 

Som framgår av tabell 6, vilken är baserad på uppgifter från Samgods och NVDB, sker 

huvudelen av rundvirkestransporterna på vägtypen ”Vanlig väg”.  En annan uppdelning av 

trafikarbetet visar att huvuddelen av rundvirkestransporterna sker på relativt smala vägar. 

Som figur 3 visar är det vanligast att transporterna sker på vägar med ca 5–8 meters bredd. 

Sammantaget säger detta, tillsammans med tabell 5, dels att transporterna sker på vägar där 

omkörningsmöjligheterna i många fall bör vara begränsade och dels att olyckskostnaden på de 

vägar där rundvirkestransporterna framför allt sker är något högre än vad som gäller i 

genomsnitt. 

Figur 3  Trafikarbete vid rundvirkestransporter med 60-tonsfordon. Fördelning på vägbredd. 
Källa: Samgods och NVDB. 

 

 

2.1.4 Tidsfördröjning 

Om antalet lastbilar förändras påverkas också de fördröjningar för personbilstrafiken som 

uppstår till följd av att de senare tvingas köra i lastbilarnas lägre hastighet. Denna effekt 

uppstår på vägar där hastighetsgränsen är sådan att personbilar får köra snabbare än lastbilar 

och där omkörningsmöjligheterna är begränsade. I Vierth, o.a. (2008) definierades dessa fall 

såsom tvåfältsvägar med mindre än 11,5 meters bredd och 90-110 km/h som hastighetsgräns. 

Samma vägtyper och hastighetsgränser används här. 
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Fördröjningseffekten beräknas med nedanstående formel: 

(1)                                     

 

Δrestid/lastbil% är tillskottet i restid (s/km) för personbilar då andelen tunga fordon ökar med 

en procentenhet  och qtot är totalflödet i båda riktningarna (fordon per timme) 

Konstanten k2 har samma värde (k2=0,0012) för alla vägtyper, medan värdet på k1 varierar 

med vägbredd och ÅDT enligt tabell 7. Koefficienterna i tabellen visar att den beräknade 

fördröjningseffekten av extra lastbilstrafik är störst på de smalaste och minst trafikerade 

vägarna och vice versa. Enligt modellen är fördröjningseffekten endast en funktion av antalet 

tunga fordon. Andra egenskaper såsom fordonslängd påverkar enligt modellen inte 

fördröjningseffekten. Man kan dock anta att längre fordon som tar något längre tid att köra 

om orsakar aningen större fördröjningseffekter. Denna möjlighet hanteras genom 

känslighetsanalyser i den sammanfattande kalkylen. 

Tabell 7  Värde på k1 i fördröjningsmodellen. Källa: (Vierth, o.a., 2008)  

 ÅDT<5000 ÅDT 5000-10000 ÅDT>10000 

Vägbredd 5-10 meter 0,26 0,20 0,17 

Vägbredd 10-11,5 meter 0,155 0,12 0,10 

Fördröjningseffekten beräknas på länknivå och ingår i den aggregerade analysen som 

redovisas längre fram i rapporten. Där redovisas även den genomsnittliga fördröjningen per 

fordonskilometer. 

Restidstillägget enligt (1) multipliceras med förändringen i andelen lastbilar för varje länk och 

därmed erhålls ett restidstillägg per personbil. Detta multipliceras sedan med det årliga 

trafikarbetet med personbil på den aktuella länken. Resultatet är den sammanlagda 

fördröjningen för alla de personbilar som årligen passerar länken. Detta värde multipliceras i 

sin tur med ett tidsvärde per bil för att få ett värde på fördröjningskostnaden. Tidsvärdet tar 

hänsyn till att bilar används till olika ändamål och att antalet personer i bilen varierar med 

ändamål och reslängd (se tabell 8). Tidsvärdet per person hämtas ur ASEK 5 och är 155 

kr/tim för privata resor och 291 kr/tim för tjänsteresor (vid långsiktiga analyser). Det 

sammanviktade värdet blir 291 kr/bil/timme. 

 

Tabell 8  Andelar tjänsteresor och privata resor vid olika reslängd. Antal personer i bilen vid 

respektive restyp. Källa: Vägverket, 2008
24

 

 

Resor <10 
km 

Resor 10-
50 km 

Resor >50 
km 

Alla resor 

Andel tjänsteresor 0,01 0,03 0,07 0,11 

Andel privata resor 0,07 0,39 0,43 0,89 

Personer i bil tjänsteresa 1,25 1,31 1,27 1,28 

Personer i bil privat resa 1,55 1,59 2,06 1,81 

 

                                                 
24

 Vägverket uppger olika värden baserade på olika undersökningar. Vi använder dem som kommer från ASEK 

4. 
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2.1.5 Bränsleförbrukning och emissioner 

Emissionsfaktorer för 60-tonsfordon hämtas direkt från ARTEMIS/HBEFA (Sjödin, o.a., 

2009). För 90-tonsfordon finns däremot inga färdiga emissionsfaktorer. För att skatta dessa 

görs därför en extrapolering från emissionsfaktorer för fordon i lägre viktklasser. För att få 

överensstämmelse med ETT-fordonet tas emissionsfaktorerna fram för EURO IV fordon. 

Emissionsfaktorerna delas upp på fordon utan respektive med full last. Samtliga emissions-

faktorer finns redovisade i tabell 10 nedan, där det antas att halva sträckan körs med full last 

och halva sträckan körs utan last. Emissionsfaktorer för full last respektive utan last redovisas 

i en bilaga till rapporten. 

Bränsleförbrukningen i ARTEMIS/HBEFA uttrycks i gram/km, vilket översätts till liter/mil 

genom att anta densiteten 0,82. I genomsnitt, om halva sträckan sker med full last och andra 

halvan körs utan last, blir bränsleförbrukningen 5,64 liter per mil för 90-tonsfordonet. För 60-

tonsfordonet är förbrukningen beräknad på samma sätt 4,1 liter per mil. Skillnaden i 

bränsleförbrukning mellan 60- och 90-tonsfordon blir då 37 procent. Som jämförelse är den 

uppmätta förbrukningen hos ETT-bilen med samma lastförhållanden 5,4 liter per mil. ETT-

projektets referensfordon drog i genomsnitt 4,3 liter per mil. Skillnaden mellan 60- och 90-

tonsfordon blir då endast 26 procent (Löfroth & Svensson, 2010). Det ska dock betonas att det 

i båda fallen finns osäkerhet. De beräkningar som VTI genomfört har en osäkerhet som 

grundas på att värdena för 90-tonsfordon är extrapolerade från de mindre fordonstyperna. 

ETT-försökets resultat bygger i fallet med 90-tonsbilen på mätningar, vilket bör ge god 

tillförlitlighet, men i fallet med 60-tonsbilen är de resultat av teoretiska beräkningar.  

1 g diesel ger upphov 3,15 gram koldioxid, vilket motsvarar till 2,58 kg koldioxid per liter 

diesel (uppgift från HBEFA).  

Värderingen av emissionerna är hämtad från ASEK 5 (se kolumnerna 2 och 3 i tabell 9 

nedan). Koldioxidutsläppen värderas i ASEK 5 till 1,45 kr/kg i långsiktiga analyser. 

Värderingen är baserad på drivmedelsskatten, vilken anses vara det politiska ”priset” på CO2. 

När drivmedel säljs momsbeläggs även drivmedelsskatten. För att kostnaden för CO2-utsläpp 

ska utryckas i konsumentpriser måste den därför räknas upp med skattefaktorn 1,21. Med 

skattefaktorn blir kostnaden för ett kg koldioxidutsläpp 1,21*1,45=1,75.  

Tabell 9  Värdering av utsläpp. Bearbetning av ASEK 5 

 Regional effekt 
kr/kg 

Lokal effekt (kr/kg 
och 

exponeringsenhet) 

Antal exponerade 
för lokal effekt i 

referenstätort 

Genomsnittlig 
värdering* kr/kg  

CO2 1,75 (1,45 utan 
skattefaktor) 

  1,75 

NOx 107 2,5 5,6 109,10 

PM  732 5,6 614,88 

SO2 36 21 5,6 53,64 

CH4+NMHC 

(VOC) 
54 4,3 5,6 57,61 

*Regional effekt +0,15 (lokal effekt x antal exponerade) 

 

Utsläpp av luftföroreningar kan ha både regionala och lokala effekter. Regionala effekter 

uppstår alltid, medan lokala effekter endast uppstår vid trafikering i tätorter (Trafikverket, 

2012). För att beräkna den genomsnittliga utsläppskostnaden för en fordonskilometer måste vi 
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alltså veta till hur stor del denna körs i tätort respektive landsbygd.  För de approximativa 

beräkningarna av utsläppskostnader så antas (efter Vierth, o.a., (2008)) 15 procent av 

lastbilstransporterna ske i tätort
25

. Emissionskostnaden för en genomsnittlig lastbilskilometer 

beräknas då som kostnaden för den regionala effekten + 0,15*kostnad lokal effekt. Den lokala 

effekten värderas per exponerad person. Antalet exponerade personer beräknas med formeln 

(Trafikverket, 2012): 

 

Exponering=0,029*FvB
0,5 

 

Där Fv är ventilationsfaktorn och B är befolkningen. Vid schablonmässiga beräkningar ska en 

referenstätort med 37500 invånare och ventilationsfaktorn 1 användas, vilket ger att 5,6 

individer påverkas av lokala utsläpp. Genomsnittliga emissionskostnader då 15 procent av 

körsträckan är i tätort (referenstätort) framgår av kolumnen ”Genomsnittlig värdering” i tabell 

10. 

Tabell 10  Utsläpp av koldioxid och luftföroreningar (g/fkm) Euro IV. Hälften av sträckan 
med full last och hälften utan last. 15 procent av sträckan antas köras i tätort. Kr/fkm baseras 
på ASEK 5:s ”långsiktiga värdering” 

 
  Emissionsfaktorer 

g/fkm Kr/fkm   

  
Genomsnittlig 
värdering

a
  

kr/kg  

60-
tonsfordon 

90-
tonsfordon 

60-
tonsfordon 

90-
tonsfordon 

Kvot  

CO2  1,75 1064,21 1458,91 1,86 2,55 1,37 

NOx 109,10 5,85 7,73 0,64 0,84 1,32 

PM 614,88 0,05 0,06 0,031 0,037 1,20 

SO2 53,64 0,0014 0,0019 0,000075 0,00010 1,36 

CH4+NMHC 
(VOC) 57,61 0,023 0,031 0,0013 0,0018 1,35 

Totalt 
emissioner    2,53 3,44 1,36 

a
 Regional effekt+0,15(lokal effekt x antal exponerade) 

 

Om man gör antagandet att halva sträckan körs med full last och andra halvan sker utan last så 

blir den totala samhällsekonomiska kostnaden för utsläpp av koldioxid och andra emissioner 

3,44 kr/fkm för 90-tonsfordon och 2,53 kr/fkm för 60-tonsfordon. Kostnaden för utsläpp 

domineras av koldioxid, följt av kväveoxider (NOx) och partiklar (PM). Kostnaden för 

utsläpp av kolväten (VOC) och svaveldioxid (SO2) är låga. Totalt sett ökar alltså kostnaden 

för emissioner med 36 procent per fordonskilometer om man byter från 60-tons- till 90-

tonsfordon. Då antalet fordonskilometer som krävs för att frakta en viss mängd gods teoretiskt 

kan reduceras med ca 35 procent om 90-tonsfordon används ger detta att den totala emissions-

                                                 
25

 För rundvirkestransporter är detta sannolikt en överskattning, men uppgiften används ändå i brist på en 

varugrupspecifik uppskattning. Antagandet gör att emissionskostnaden för rundvirkestransporter överskattas 

något. 
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kostnaden minskar
26

 om de större fordonen kan användas fullt ut på samma rutter som de 

mindre. Brytpunkten går vid ca 27 procents reduktion av trafikarbetet.
 27

  

 

2.1.6 Buller 

Beräkningar baserade på beräkningsmetoden NORD 2000 visar att fordon med 11 axlar 

(motsvarande ETT-fordonet, 90 ton), beroende på trafikvolym i övrigt och befolkningstäthet i 

det område som trafikeras, har en 55-60 procent högre marginalkostnad för buller än fordon 

med 7 axlar (motsvarande ett ”vanligt” 60-tonsfordon). I NORD 2000 är ljudets källstyrka en 

funktion av ÅDT och tillåten hastighet för olika fordonsklasser. En utförlig beskrivning av 

modellen finns i en bilaga till rapporten. 

Som tabellen nedan visar är bullerkostnaden lägst på vägar med låg ÅDT i glesbefolkade 

områden och ökar sedan ju högre ÅDT blir och ju mer befolkning som bor i vägens närhet. 

Bullervärderingen i tabellen baseras på ASEK 4
28

. En justering med faktorn 1,34 har dock 

gjorts enligt ASEK 5:s rekommendation för att ta hänsyn till att värderingen förmodas öka 

med stigande inkomst. 

Tabell 11  Marginalkostnader buller kr/fkm. Uppräknat med 1,34 till ”långsiktig värdering”. 

Populationstäthet 0 1 – 100 100 – 500 500 – 1500 1500–4000 > 4000 

ÅDT 0 – 500       

   Andel av vägnätet 22.7 % 28.9 % 2.9 % 2.4 % 0.7 % 0.1 % 

   Tung lastb. 7 ax. 0 0,000091 0,000110 0,000013 0,000012 0,000000 

   Tung lastb.  11 ax. 0 0,000145 0,000174 0,000021 0,000019 0,000000 

ÅDT 500 – 2000       

   Andel av vägnätet 6.6 % 14.7 % 1.5 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 

   Tung lastb. 7 ax. 0 0,002936 0,011992 0,059097 0,126909 0,000000 

Tung lastb. 11 ax. 0 0,004648 0,018986 0,093563 0,200999 0,000000 

ÅDT 2000 – 10000       

   Andel av vägnätet 4.4 % 10.5 % 1.9 % 0.5 % 0.1 % 0.0 % 

   Tung lastb. 7 ax. 0 0,003554 0,028675 0,082230 0,198296 0,219004 

   Tung lastb. 11 ax. 0 0,005631 0,045431 0,130292 0,314203 0,346953 

ÅDT > 10000       

   Andel av vägnätet 0.4 % 0.9 % 0.4 % 0.3 % 0.1 % 0.0 % 

   Tung lastb. 7 ax. 0 0,004150 0,045899 0,131776 0,279949 0,458872 

Tung lastb. 11 ax. 0 0,006575 0,072739 0,208835 0,443661 0,727233 

 

En sammanvägning av marginalkostnaderna baserat på andel av vägnätet visar att lastbilar 

med 7 axlar i genomsnitt orsakar bullerkostnader på ca 0,0031 kr/fkm och bullerkostnaden 

från 11-axliga fordon är ca 0,0049 kr/fkm, en skillnad på 58 procent. Detta ger en grov 

indikation på kostnaden för bulleremissioner med de två fordonstyperna, men en samman-

                                                 
26

 1,36*0,73=0,99.  
27

 Full last antas för båda fordonstyperna. 
28

 Orsaken till att ASEK 5 inte användes var att de nya bullervärdena inte fastställdes förrän sent i arbetet med 

ASEK 5 (maj 2012). 
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vägning baserat på trafik hade varit mer relevant. Detta görs i den scenariobaserade analysen 

nedan, där bullerkostnaden först beräknas länkvis och sedan aggregeras. I den analysen 

används samma modell som de ovanstående värdena beräknats med, men uppdelningen på 

vägar med olika ÅDT och olika befolkningstät omgivning är mer finfördelad. 

 

2.1.7 Skatteffekter 

En skatt är i vissa fall endast att se som en transferering mellan två parter utan relevans för en 

samhällsekonomisk kalkyl. Fordons- och bränsleskatter ska dock delvis internalisera 

samhällsekonomiska kostnader, så dessa skatter har inte enbart fiskala syften. Luftförorening-

ar, trafiksäkerhet m.m. hanteras emellertid separat i denna analys och internalisering kan 

därför lämnas utanför skattediskussionen. Däremot ska det beaktas att om intäkterna från 

fordons- och drivmedelsskatterna skulle sjunka tvingas staten ersätta detta genom att höja 

andra skatter, med potentiellt snedvridande effekter som följd. Kostnad för detta värderas till 

30 procent av nettobudgeteffekten (Trafikverket, 2012). 

Enligt ASEK 5 uppgår skatten på diesel till totalt 4,54 kr per liter, varav 1,52 kr är energiskatt 

och 3,02 kr är koldioxidskatt. Vi antar som tidigare en förbrukning på 5,64 respektive 4,1 liter 

diesel per mil för 90 respektive 60-tonsfordon. Per fordonskilometer blir skatteintäkterna från 

bränsle då 4,54*5,64/10=2,56 kr för 90-tonsfordon och 4,54*4,1/10=1,86 kr för ett 60-

tonsfordon. Av ETT-rapporten framgår att fordonsskatten är drygt 27000 kr/år för såväl 90- 

som 60-tonsfordonen (Euro IV). Skatteintäkten per km blir alltså 27000/125000=0,22 kr i 

båda fallen. Det samhällsekonomiska värdet av intäkterna från bränsle- och fordonsskatter 

från 90- respektive 60-tonsfordon är då 0,3*(2,56+0,22)=0,83 kr/fkm respektive 

0,3*(1,86+0,22)=0,62 kr/fkm. 

 

2.1.8 Godstidsvärden 

Tidsvärdet för rundvirke är enligt ASEK 5 0,05 kr per tontimme (inkl. momspåslag). Detta är 

dock enbart av relevans för den samhällsekonomiska analysen om användandet av 90-

tonsfordon också innebär att transporttiderna påverkas. I den fortsatta analysen antar vi att 

detta inte sker, med viss reservation för att flexibiliteten i transportuppläggen kan minska när 

större fordon utnyttjas. 
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2.1.9 Sammanställning av kostnader per fordonskilometer 

I tabell 12 är kostnaderna per fordonskilometer och timme för 60- respektive 90-tonsfordon 
sammanställda. De kostnader som direkt kan uttryckas per fordonskilometer ökar med totalt 
30 procent om man använder 90-tonsfordon istället för 60-tonsfordon. De kostnader som 
uppges per timme kan, för att underlätta vidare jämförelser och analys, översättas till 
kostnader per fordonskilometer. Om det antas att transporter sker med en hastighet av 70 
km/h kommer timkostnaden för kapital och förarlön att motsvara en kostnad per kilometer på 
4,63 kr respektive 4,87 kr för 60- respektive 90-tonsfordon, vilket skulle ge en total 
(ungefärlig) samhällsekonomisk kostnad per fordonskilometer på 13,94 kr och 16,99 kr per 
fordonskilometer, en skillnad på 22 procent. Om man sätter detta i relation till den potentiella 
reduktionen av antal fordonskilometer på 35 procent som större fordonen medför ser det ut 
som om kalkylen går ihop sig samhällsekonomiskt. 

Av den totala samhällsekonomiska kostnaden för en fordonskilometer står de företags-
ekonomiska transportkostnaderna för ca 80 procent

29
 för såväl 60-tons- som 90-tonsfordon. 

De företagsekonomiska kostnaderna är alltså de absolut tyngst vägande i kalkylen följda av 
koldioxidutsläpp, utsläpp av kväveoxid, trafiksäkerhet och vägslitage. Emissioner av partiklar 
svaveldioxid, kolväten samt buller bidrar endast i liten utsträckning till den totala 
samhällsekonomiska kilometerkostnaden. 

De värderingar m.m. som sammanställningen bygger på är skattade med viss osäkerhet och 

det kan vara av intresse att se vilka skiftningar som kan ske utan att utfallet från den 

samhällsekonomiska kalkylen ändras. Då antalet fordonskilometer kan reduceras med 34 

procent om större lastbilar används nås ett samhällsekonomiskt break-even vid 

kostnadsökningar på ca 52 procent. Med de tidsberoende kostnaderna översatta till kilometer-

kostnader enligt ovanstående beräkning kostar alltså ett 60-tonsfordon ca 13,94 kr/fkm. En 52 

procentig ökning av detta blir 21,19, vilket alltså är det maximala värde den samhälls-

ekonomiska kilometerkostnaden för 90-tonsfordon får anta om dessa fordon ska vara 

lönsamma. Detta är 4,2 kr mer än det vi har beräknat och således det ”utrymme” som finns för 

underskattningar av t.ex. olyckskostnader, kostnader för luftföroreningar, buller m.m. Detta 

gäller alltså bara om de större fordonen verkligen lastar 52 procent mer och körs på ett sätt så 

att trafikarbetet inte ökar av någon annan anledning.  

En kostnad som dock inte finns med här rör trafikeringen av broar. I den jämförelse som görs 

är utgångspunkten att de båda fordonstyperna kan trafikera samma vägar. Som visas senare i 

rapporten stämmer inte detta i verkligheten eftersom det finns relativt många broar som inte 

får trafikeras med 90-tonsfordon.  I praktiken kommer därför en del av det ”utrymme” som 

finns i sammanställningen här att behöva tas i anspråk för bärighetsåtgärder. 

                                                 
29

 11,03 respektive 13,27 kr är interna företagsekonomiska kostnader, vilket motsvarar 11,03/13,63=0,81 och 

13,27/16,57=0,80. 
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Tabell 12  Kostnader per km och timme. 2010 års priser.  

 Kr per fordonskilometer  

 60-ton 90-ton Kvot
30

 

Värdeminskning, däck, diesel* 6,4 8,4 1,31 

Väglitage* 0,35 0,46 1,31 

Trafiksäkerhet 0,64 0,64 1,00 

Koldioxid  1,87 2,56 1,37 

NOx  0,64 0,84 1,32 

PM  0,028 0,038 1,36 

SO2 0,000072 0,000099 1,37 

CH4+NMHC 0,0013 0,0018 1,36 

Buller väg 0,0031 0,0049 1,58 

Skatteeffekter -0,62 -0,83 1,34 

Summa 9,31 12,11 1,30 

     Kr per timme  

 60-ton 90-ton Kvot 

Kapitalkostnad+förarlön* 324,1 341,1 1,05 

*Inkl skattefaktor 

 

 

2.2 Broar 

Enligt NVDB
31

 finns 19 891 broar (överfarter) på det svenska vägnätet. Enligt beräkningar i 

Trafikverkets dispenshanteringssystem
32

 finns någon form av restriktion för överfart med ett 

fordon motsvarande ETT-fordonet på 1 417 av dessa (se tabell 13).  

                                                 
30

 Kvoterna är beräknade innan avrundning av kostnadsuppgifterna. 
31

 Nationella vägdatabasen 
32

 Beräkningarna är utförda av Thomas Holmstrand på Trafikverkets transportdispensenhet. 
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Tabell 13  Antal broar med restriktioner uppdelat på väg- och restriktionstyp 

 

4-fältsväg 
(är alltid 

mötesfri) 

Ingen Motor-
trafikled 

Motor-
trafikled 
mötesfri 

Motor-
väg 

Vanlig väg Vanlig 
väg 

mötesfri 

Totalt 

Oberäknad 

     

33 

 

33 

Mötande trafik 
inte tillåten 

  

1 

  

1 2 4 

Sänkt 
hastighet 5 2 8 22 138 540 26 741 

Vägbanemitt, 
Mötande trafik 
inte tillåten 

   

4 13 162 7 186 

Vägbanemitt, 
Mötande trafik 
tillåten 

 

2 

 

6 22 4 5 39 

Stopp 

    

9 405 

 

414 

Totalsumma 5 4 9 32 182 1145 40 1417 

 

En närmare analys av dessa broar visar att brorestriktioner för 90-tonsfordon inte enbart 

förekommer på mindre vägar utan i ganska stor omfattning även på europavägar. Bland dessa 

vägar är det vanligen fråga om begränsningar i form av sänkt hastighet eller mötande trafik, 

men totalt stopp förekommer t.ex. också: 

 

 Längs E4 i Stockholm är tre broar helt spärrade: Hägerstensviadukten, 

Blommenbergsviadukten och Essingebron. Dessa utgör ett allvarligt hinder för trafik 

med 90-tonsfordon i Stockholmsområdet.  

 Längs E45: bron över Indalsälven vid Lit. 

Utefter europavägarna finns därutöver ett stort antal broar med begränsningar för 90-tonnare i 

form av framför allt sänkt hastighet och förbud mot mötande trafik. Vi nämner här några 

exempel: 

E4: Stockholmsområdet (ett flertal broar), Södertälje, Järna, Nyköping, Åby, Ödeshög, 

Gränna, Jönköping, Helsingborg; Rotebro, Uppsala, Gävle, Härnösand; Broar över 

Indalsälven, Gide älv, Ume älv, Skellefteå älv, Öre älv, Pite älv, Kalix älv.   

E6: Vellinge, Alnarp, Helsingborg, Frillesås, Göteborgsområdet (ett flertal broar), Kungälv, 

Stenungsund.   

E10: Broar över Kalix älv och Bönälven. 

E12: Broar över Ume älv. 

E14: Broar över Järpströmmen, Indalsälven och Alsensjöns utlopp.  

E18: Töcksfors, Grums, Karlstad, Ölme, Karlskoga, Örebro, Sörstafors, Kungsängen, Bro, 

Järva Krog, Spånga. 

E22: Lund, Kristianstad, Norje, Karlshamn, Kalmar, Bro över Emån, Gamleby, Norrköping 

(flera broar). 
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E45:  Göteborg, Trollhättan, Köpmannebro, Tösse, Segmon, Mora, Noppikoski, Ytterhogdal, 

Sveg, samt broar över Rörströmsälven, Vojmån, Juktån, Vindelälven, Ångermanälven samt 

Lainio älv. 

Bland övriga vägnätet (icke-europavägar) kan nämnas följande broar: Ölandsbron, Rv 49 vid 

Granviken (norr om Karlsborg),  Rv50 genom Motala, Rv 34 norr om Kisa,  Rv 40 vid Borås 

och Ulricehamn, Rv 44 vid Uddevalla, Rv 55 över Mälaren, Rv 50 norr om Guldsmedshyttan;  

Broar över Dalälven: Rv 76 Älvkarleby, Rv 68 Avesta, Rv 50 Borlänge samt Rv 70 Insjön;  

Solvarboravinen nära Säter (Rv70), Rv 83 vid Bollnäs och Ånge, Rv 90 vid Junsele 

(Ångermanälven), Rv 92 Bjurholm (Öre älv) samt Rv 98 Överkalix.    

 

2.2.1 Konsekvenser för rundvirkestransporter 

Beroende på tillgången till alternativvägar blir konsekvenserna för 90-tonsekipagen mycket 

varierande. I figur 4-figur 6 visas några exempel med olika konsekvenser.  

 

 

 

Figur 4  Ton-flöden av rundvirke med 90-tonsfordon kring Norra Vättern. Gröna linjer anger 
flöden utan några brorestriktioner, röda linjer med brorestriktioner. Svarta länkar har någon 
bro med restriktion. Nordost om Karlsborg utmed Rv49 finns en restriktionsbro som block-
erar transporter mot Askersund Örebro och Motala. Flödet med 90-tonnare (grön linje) 
dirigeras om norrut via Sannerud (röda linjer). I Motala (över Motala ström) finns även där 
en restriktionsbro. Den ordinarie trafiken söderifrån (Vadstena eller Mjölby) norrut mot 
Örebro tvingas ta en ganska lång omväg runt Boren via Borensberg. Simulering gjord med 
Samgodsmodellen. Infrastrukturinformation från NVDB. 
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Figur 5  Ton-flöden av rundvirke i sydvästra Värmland och norra Dalsland. Längs E45 finns 
brorestriktioner dels söder om Grums, dels söder om Åmål, vilka spärrar transporter med 90-
tonsfordon utmed denna del av E45. I stället tvingas trafiken in i ett inre stråk i landskapet. 
Simulering gjord med Samgodsmodellen. Infrastrukturinformation från NVDB. 
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Figur 6  Effekter av brorestriktioner i mellersta Norrland. Restriktioner straxt norr om 
Sundsvall spärrar trafiken och tvingar 90-tonnarna (röda linjer) till en lång omväg via 
Ragunda och Sollefteå för att kunna komma norrut. Bron över Gide älv spärrar 90-tons-
trafiken mellan Örnsköldsvik och Umeå och tvingar den genom Bjurholm. Simulering gjord 
med Samgodsmodellen. Infrastrukturinformation från NVDB. 
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Figur 7 Effekter av Brorestriktioner i Västerbotten och Norrbotten. Simulering gjord med 
Samgodsmodellen. Infrastrukturinformation från NVDB. 

Generellt sett är broproblematiken störst i Stockholm och Göteborg där ett stort antal broar i 

trafikplatser är behäftade med restriktioner. Detta spelar en mindre roll när det gäller rund-

virkestransporter men utgör ett allvarligt problem för användning av 90-tonsfordon om vi 

breddar perspektivet till andra varugrupper, exempelvis styckegodstrafik.
33

 Broproblematiken 

är ett av de allvarligaste hindren för ett mer allmänt bruk av 90-tonsfordon. 

För Norrlands del är de många brorestriktionerna över älvarna ett allvarligt hinder för 90-tons-

trafik i nord-sydlig riktning. Däremot är problemen med trafik från inland till kust betydligt 

mindre.      

 

2.2.2 Rundvirkesstråk som saknar brorestriktioner 

Trots de många brorestriktionerna så finns det stråk som släpper fram rundvirkestransporter 

utan problem. Vi nämner här några exempel på sådana sträckningar.
34

  

 

                                                 
33

 När det gäller styckegods är det i huvudsak fordon med extra längd som efterfrågas; högre totalvikt är inte 

självklart nödvändigt. 

34
 Med reservation för att någon bro är missad vid matchningen. 
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Karlshamn – Växjö – Vetlanda – Eksjö – Tranås – Mjölby 

Oskarshamn – Hultsfred - Jönköping 

Mönsterås
35

 – Vetlanda – Värnamo  – Varberg  

Mönsterås
1
 – Växjö – Ljungby – Halmstad   

Halmstad – Gislaved – Jönköping 

E4 från norra Skåne till strax söder om Jönköping 

Falkenberg – Hylte – Markaryd 

Värnamo – Borås 

Falköping – Skövde – Mariestad – Laxå – Örebro – Fagersta   

Jönköping – Hjo – Töreboda – Gullspång – Kristinehamn  

Trollhättan – Lidköping – Mariestad – Gullspång  

Karlstad – Hagfors  

Karlstad – Filipstad – Borlänge   

Gävle – Falun,   Gävle – Avesta  

Köping – Sala – Gävle    

Norrtälje – Uppsala – Enköping – Köping  

Falun – Bollnäs – Ljusdal  

Söderhamn – Ljusdal – Sveg  

Sundsvall – Ånge – Östersund 

Härnösand – Örnsköldsvik, Härnösand – Sollefteå 

Örnsköldsvik – Åsele – Dorotea  

Piteå – Arvidsjaur – Sorsele  

Haparanda – Boden - Älvsbyn – Norsjö – Lycksele – Åsele 

 

2.3 Scenarioanalys 

Den ovanstående sammanställningen av kostnader per fordonskilometer visar på ett 

överskådligt sätt skillnaderna mellan att använda 60- och 90-tonsfordon. Dock kan det 

specifika valet av väg påverka kostnaden för olyckor, buller, vägslitage och fördröjnings-

effekter så att dessa avviker från genomsnittliga värden.  En förutsättning för att jämförelsen 

ska vara rättvisande är också att fordonen används på identiskt sätt och t.ex. trafikerar exakt 

samma rutter/vägar. I de fall 60- och 90-tonsfordonen gör olika vägval måste dessa beaktas 

för att den samhällsekonomiska kalkylen ska bli korrekt.  

För att analysera hur transporterna av rundvirke genomförs med de olika fordonstyperna 

används den svenska godstransportmodellen Samgods (Vierth, Lord, & Mc Daniel, 2009).
36

 

Systemet simulerar de val som varuägare gör för att lösa sina logistikbehov på ett 

                                                 
35

 Med litet undantag vid Högsby. 
36

 Den version av Samgods som används är från 23 maj 2011. Vissa jämförelser har gjorts mot den version som 

är daterad 2012-02-20 med nästan identiska resultat. 
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kostnadsminimerande sätt. Resultatet utgörs av olika mått på transport- och trafikarbete 

fördelat på länkarna i modellen. Modellens resultat bör tolkas försiktigt och ses som 

indikationer på hur ändrade fordonsdimensioner skulle påverka godstransporterna snarare än 

exakta kvantifieringar. I det följande används Samgodsmodellen för att beräkna flöden med 

de olika lastbilstyperna på vägnätet. Efter simuleringarna flyttas de länkvisa flödena, genom 

ett matchningsförfaranade
37

 ut på det betydligt mer detaljerade beskrivna NVDB-nätet. Med 

hjälp av de länkattribut som NVDB innehåller beräknas sedan de samhällsekonomiska 

kostnader som trafiken ger upphov till. 

Analysens jämförelsealternativ (JA) utgörs av rundvirkestransporter med enbart 60-tons-

fordon, d.v.s. fordon som tillåts i Sverige idag medan dessa i utredningsalternativen (UA) 

ersätts med fordon som klarar 90 tons totalvikt. Samgodsscenarierna utformas så att alla 

rundvirkestransporter som sker med lastbil utförs med största möjliga fordon (60 ton i JA och 

90 ton i UA). Fordon med lägre totalvikt används inte i simuleringarna. Vi motiverar denna 

förenkling med att statistik från Trafikanalys visar att rundvirkestransporter till allra största 

delen körs med de största fordonen (Trafikanalys, 2012). Den godsmängd som transporteras 

med lastbil antas vara densamma i alla scenarier. 

För att uppskatta vilken effekt brorestriktioner för 90-tonsfordon har på transporterna av 

rundvirke har utredningsalternativet delats upp i två fall; ett där de tyngre fordonen får 

trafikera alla vägar utan restriktioner (UA utan brorestriktion) och ett där det finns 

restriktioner för vilka broar som får beträdas (UA med brorestriktion). I det senare scenariot 

har broar matchats mot Samgodsnätet och informationen från dispenshanteringssystemet 

utnyttjats för att identifiera broar med för låg bärighet (se tabell 13 ovan). Kostnaden för att 

trafikera länkar med sådana broar har därefter satts på en nivå som medför att länkarna inte 

utnyttjas.
38

 Vid tillämpning av restriktionerna tvingas 90-tonnarna köra omvägar på 

alternativa rutter. 

Vid simuleringarna har det varit nödvändigt att bestämma hur brorestriktionerna i 

dispenshanteringssystemet ska tolkas i en realistisk situation, dvs. med ett fullt utbyggt system 

av trafik med 90-tonnare. En dispens är en form av undantag. Ett system med 90-tonsfordon i 

trafik kan däremot knappast betraktas som undantag. I simuleringarna (UA med 

brorestriktion) har vi därför spärrat samtliga broar där någon form av restriktion föreligger. 

Spärren gäller de större fordonen oavsett om de kör med eller utan last. I verkligheten skulle 

de troligtvis kunna köra över dessa broar olastat, så den ökning av trafikarbetet som 

omvägarna kommer att innebära överskattas vid simuleringen. Scenariot illustrerar ändå väl 

vad användandet av 90-tonsfordon i kombination med broar som inte klarar så hög totalvikt 

leder till. Det är också värt att understryka att 90-tonsfordon är den enda tillgängliga 

fordonstypen i detta scenario. Vi har tidigare motiverat detta med att man redan idag i stort 

sett uteslutande använder de största fordonen. När dessa inte kan användas utan restriktion 

kommer det dock att finnas fall då mindre fordon (t.ex. med 60 tons totalvikt) skulle vara ett 

bättre alternativ. I verkligheten skulle därför en del av de transporter som i UA med 

brorestriktion sker på rutter som undviker broar med restriktioner ske med mindre fordon som 

kan passera broarna, d.v.s. i scenariot överskattas antagligen trafikarbetet något. 

                                                 
37

 Matchningen beskrivs detaljerat i en bilaga till rapporten. 

38
 Ett antal broar med restriktioner har bortfallit vid komplicerade trafikplatser vid de större vägarna, p.g.a. de 

svårigheter som är förknippade med matchningen (se bilaga). Några fall med ”falska” broar förekommer också, 

d.v.s. en Samgodslänk har associerats med en brorestriktion trots att där inte finns någon bro. Däremot är 

träffsäkerheten hög när det gäller broar över vattendrag och liknande, där endast en väg är inblandad.    
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Som en första kontroll av resultaten från scenarioanalyserna görs en beräkning av kostnader 

per fordonskilometer i de olika scenarierna. Detta görs dels som en kvalitetskontroll och dels 

för att se hur skillnader i vägval får de olika kostnadskomponenterna att avvika från tidigare 

redovisade medelvärden. Kontrollen görs endast för de kostnader som varierar på olika vägar.  

Tabell 14 Genomsnittliga externa kostnader per fkm i den Samgodsbaserade 
samhällsekonomiska analysen 

 
JA (60-ton) 

UA utan 
brorestriktion 

UA med 
brorestriktion 

Bullerkostnad per fkm* 0,0013 0,0021 0,0015 

Olyckskostnad per fkm* 0,77 0,77 0,82 

Vägslitage per fkm 0,57 0,74 1,04 

Tidsfördröjningskostnad per fkm* 0,17 0,17 0,14 

* Långsiktig värdering 

 

De genomsnittliga bullerkostnaderna som har beräknats i den Samgodsbaserade analysen är 

lägre än de genomsnitt som redovisades tidigare. Detta beror på att vi med Samgods-

simuleringarna får möjlighet att vikta samman bullerkostnader för olika vägar på ett sätt som 

motsvarar den verkliga trafiken av rundsvirkesbilar.
39

  

Som tidigare visats ökar bullerkostnaden per fordonskilometer när 90-tonsfordon tillåts 

eftersom dessa har fler axlar. Leder man trafiken med de större fordonen förbi broar med låg 

bärighet ökar dock bullerkostnaden mindre jämfört med JA, vilket torde bero på att 

omvägarna sker genom områden med liten befolkning. Olyckskostnaden antas ju vara 

konstant för fordon av olika storlek och följaktligen är kilometerkostnaden för olyckor 

densamma om man jämför JA med UA utan brorestriktioner. Detta kan förklaras med att 

trafiken med 90-tonsfordon (utan brorestriktion) fördelas över olika vägtyper på ungefär 

samma sätt som när 60-tonsfordon används (se tabell 15). Införs emellertid brorestriktioner 

tvingas 90-tonsfordonen söka delvis nya vägar. När restriktioner för att använda vissa broar 

tas i beaktande kommer fördelningen att förändras en aning. Andelarna på motorvägar och 

2+1 vägar minskar och en omfördelning sker till vanliga vägar där olyckskostnaden per 

fordonskilometer är högre. Då ökar olyckskostnaden mätt i kronor per fordonskilometer 

något, vilket beror på att vägar med en högre olyckskostnad kommer att användas. Jämfört 

med den totala genomsnittskostnaden på 0,64 kr/fkm som redovisades ovan är kostnaden här 

något högre.

                                                 
39

 Den genomsnittliga bullerkostnaden är dock låg jämfört med tidigare beräkningar för alla lastbilstransporter, 

vilket torde bero på att rundvirkestransporter till stor del sker på delar av vägnätet med jämförelsevis låg 

bullerkostnad, dvs. på lågtrafikerade vägar i områden med låg befolkningstäthet. 
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Tabell 15 Fördelning av trafikarbete på olika vägtyper. Källa: Samgods och NVDB 

 

60-ton (JA)   90-ton (UA utan 
borrestriktion) 

90-ton (UA med 
brorestriktion) 

Fyrfältsväg 0,01 0,01 0,00 

Motortrafikled 0,00 0,00 0,00 

Motortrafikled (2+1) 0,02 0,02 0,01 

Motorväg 0,07 0,07 0,04 

Vanlig väg 0,78 0,77 0,86 

Vanlig väg (2+1) 0,12 0,13 0,08 

 

Kostnaden per fordonskilometer för vägslitage ökar från 0,57 till 0,74 kr/fkm när 90-

tonslastbilar används och får köras utan inskränkningar i form av spärrade broar. Införs 

brorestriktioner ökar kostnaden för vägslitage per fordonskilometer ytterligare till 1,04 kr/fkm 

eftersom de tyngre lastbilarna då tvingas ut på mindre vägar där slitagekostnaden är högre. 

Utan brorestriktioner påverkas inte kostnaden för fördröjning av andra fordon något, eftersom 

fördröjningseffekten i den använda modellen inte påverkas av fordonets storlek. Däremot 

påverkas denna kostnad av vilka vägar som används, vilket märks när brorestriktionen införs. 

I detta fall ger detta en vinst då kostnaden för den tidsfördröjning som lastbilarna orsakar 

annan trafik (personbilar) minskar mätt i kr/fkm. 

I tabell 16 är de resultaten från den scenariobaserade analysen sammanställda. Dessa visar för 

varje scenario antalet fordonskilometer och olika kostnader för rundvirkestransporter med 

lastbil. Enligt simuleringen i Samgods körs i JA 295 miljoner fordonskilometer årligen med 

lastbil för att transportera rundvirke. Detta är något mer än vad som anges i den officiella 

statistiken enligt vilken det 2005
40

 kördes ca 221 miljoner fordonskilometer i rundvirkes-

transporter (SIKA, 2006).
41

 Enligt simuleringarna sker 47-48 procent av trafikarbetet med 

last. Skulle 90-tonsfordon ha möjlighet att trafikera samma vägar som sina mindre motsvarig-

heter (UA utan brorestriktion) så skulle trafikarbetet minska med 21 procent enligt Samgods. 

Detta kan förefalla lågt, med tanke på den teoretiska minskningen på 34 procent som den 

ökade lastkapaciteten innebär, men visar att transportuppläggen ändras när det ges möjlighet 

att använda större lastbilar. Om man inför restriktioner på vissa broar (UA med bro-

restriktion), vilket tvingar 90-tonsfordonen att ta omvägar blir minskningen i trafikarbete 

jämfört med jämförelsealternativet istället 7 procent. Troligtvis är denna uppgift i underkant, 

eftersom Samgodsmodellen tvingar de större fordonen att köra runt broar med låg bärighet 

även när körningen sker utan last. I verkligheten skulle detta ske endast då totalvikten 

verkligen överskreds brons kapacitet, men detta scenario har inte implementerats i Samgods. 

Dessutom tillåts inte 60-tonsfordon inte i detta scenario, varför det kan antas att 90-tonsfordon 

används även i fall då ett mindre fordon vore mer effektivt. 

                                                 
40

 Grunddatat i Samgodsmodellen är från 2005, därav jämförelsen med statistik från samma år. 
41

 Statistiken avser svenska lastbilar. 2005 stod utländska fordon för ca 17 procent av trafikarbetet med lastbilar i 

Sverige. Uppgiften gäller på totalnivå för samtliga varugrupper. I vilken utsträckning utländska lastbilar används 

för rundvirkestransporter och skulle kunna förklara det något höga värdet i Samgods framgår inte av statistiken 

(Trafikanalys, Statistik 2011:9). 
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Tabell 16  Sammanställning scenariobaserad analys. Kr/år där inget annat anges.  

 

 

60-ton (JA) 90-ton (UA utan 
brorestriktion) 

90 ton (UA med 
brorestriktion) 

Fordonskilometer per år 295544285 234796835 (-21%) 275329141 (-7%) 

Timmar per  år 3947787 3139830 (-20%) 3761031 (-5%) 

Emissionskostnader (inkl CO2) 747727041 807701112 (+8%) 947132245 (+27) 

Vägnedbrytningskostnader
42

 168080175 173790408 (+3%) 287329362 (+71%) 

Olycksriskkostnader 228294347 181433883 (-21%) 226406693 (-1%)  

Bullerkostnader  384208 493073 (+28%) 412994 (+7%) 

Externa 
tidsfördröjningskostnader  51658334  40260942 (-22%) 37683333 (-27%) 

Tidskostnad fordon 1225393231  1013882624 (-17%) 1214474648 (0%) 

Kmkostnad fordon 1802820136 1854895000 (+4%) 2175100322 (+22%) 

Skatteeffekt (30% av 
skatteintäkt) -184064980 -195538805 (-6%) -229294108 (-25%) 

Summa 4040292493 3876918237 (-4%) 4659245489 (+15%)  

Kr/fkm 13,67 16,51 16,92 

 

Den sammanlagda kostnaden per fordonskilometer från scenarioanalysen avviker mycket lite 

från de värden som redovisades i avsnitt 2.1.9. Den lilla differens som ändå kan observeras 

beror på att kostnaderna här differentieras i högre grad.  

 

2.3.1 Jämförelse mellan JA och UA utan brorestriktion 

Om man antar att 90-tonsfordonen får trafikera alla vägar som är tillåtna för dagens 60-

tonsfordon så minskar antalet transporter, antalet fordonskilometer, tidskostnaden, olycks-

risker och tidsfördröjningskostnader. Minskningarna för dessa storheter är 17–22 procent. 

Som vi sett ovan så väger transportörskostnaderna tungt, så att tidskostnaden minskar är 

mycket betydelsefullt för det samhällsekonomiska resultatet. Olycksrisken minskar helt 

proportionellt med antalet körda kilometrar i vår modell, så en minskning av trafikarbetet får 

stort genomslag på olycksriskkostnaden. Tidsfördröjningskostnaden minskar också men är i 

sammanhanget av mindre betydelse. Kostnaden för utsläpp av luftföroreningar ökar med 8 

procent om då 90-tonsfordon tillåts. Även vägnedbrytningskostnader och bullerkostnader 

ökar. Detta kan verka förvånande, men beror på att trafikarbetet enligt simuleringarna enbart 

minskar med 21 procent om 60-tonsfordon ersätts med 90-tonsfordon, vilket inte uppväger de 

större fordonens högre kilometerkostnader i dessa avseenden.  

Totalt sett minskar dock kostnaden med UA utan brorestriktion. I jämförelsealternativet (JA) 

är de samhällsekonomiska kostnaderna för rundvirkestransporter med lastbil ca 4 Mdr kr 

årligen.  

                                                 
42 

Resultaten har bearbetats så att slitagekostnaden beräknas på ett genomsnitt av fullastade och tomma fordon.  
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Genom att använda 90-tonsfordon skulle kostnaden kunna sänkas med 163 Mkr (ca 4 %), 

givet att inga begränsningar finns när det gäller broöverfarter (UA utan brorestriktion). Den 

effektivisering av rundvirkestransporterna som 90-tonsfordon innebär genererar alltså ett 

samhällsekonomiskt utrymme som till viss del kan ”användas” för bärighetsförbättringar på 

broar. Vi har inte gjort någon utredning av vad sådana åtgärder skulle kosta och inte heller av 

vilka eventuella vinster 90-tonsfordon skulle medföra för andra varugrupper.
 43

 Det är dock 

viktigt att inse att detta ”utrymme” även ska utgöra säkerhetsmarginal för de använda 

kostnadsskattningarna. 

För att kostnaden för en given transport med 90-tonsfordon (UA utan brorestriktion) ska bli 

lika hög som med ett 60-tonsfordon (JA) skulle kostnaden per fkm vara 17,21
44

; det finns 

alltså ett utrymme på ca 69 öre per fkm. Detta är avsevärt mindre än det teoretiska utrymme 

på 4,2 kr som beräknades ovan vilket alltså beror på att reduktionen av trafikarbetet blir 

betydligt lägre än 34 procent som är den teoretiska nivån. Som känslighetsanalys kan 

konstateras att överskottet på 163 Mkr, allt annat lika, medför att:  

-Vissa kostnader för bärighetsförbättrande åtgärder på broar kan motiveras eller att 

-Kostnaden per fordonskilometer för 90-tonsfordonet kan öka med 0,69 kr. 

Det senare innebär att:  

-Emissionskostnaderna för 90-tonsfordon  skulle kunna öka till 3,44+0,69=4,13 kr/fkm 

(+20%) eller att 

-Vägnedbrytningskostnaderna för 90-tonsfordon skulle kunna öka till 0,74+0,69=1,43 kr/fkm 

(+93%) eller att 

-Olyckskostnaderna för 90-tonsfordon skulle kunna öka till 0,77+0,69=1,46 kr/fkm (+90%) 

eller att 

-Bullerkostnaden för 90-tonsfordon skulle kunna öka till 0,0021+0,69=0,0,6921 kr/fkm 

(+329%) eller att 

-Kostnaden för fördröjningseffekter för 90-tonsfordon skulle kunna öka till 0,17+0,69=0,86 

kr/fkm (femfaldig ökning) 

Att 90-tonsfordon är samhällsekonomiskt lönsamma givet att alla broar får passeras kan tolkas 

som att det på stråk där inga begränsningar i form av broar med låg bärighet finns är samhälls-

ekonomiskt lönsamt att tillåta 90-tonsfordon. Exempel på sådana stråk gavs i avsnitt 2.2.2. 

Ovanstående känslighetsanalys visar att detta skulle vara lönsamt även om kostnads-

uppskattningarna för 90-tonsfordonen skulle behöva justeras upp. I ett större perspektiv bör 

det också beaktas att denna analys endast avser en specifik varugrupp och att det kan finnas 

andra nyttor för andra varugrupper. 

 

2.3.2 Jämförelse av JA och UA med brorestriktion 

Om vissa broar är spärrade för trafik med 90-tonsfordon är det inte generellt lönsamt att 

ersätta 60-tonsfordon, eftersom den samhällsekonomiska kostnaden då ökar med 15 procent 

jämfört med jämförelsealternativet.  Orsaken till detta är omvägarna som de större fordonen 

tvingas ta för att undvika broar med låg bärighet.  

                                                 
43

 I en samhällsekonomisk kalkyl av broförstärkande åtgärder måste transporter av alla varuslag beaktas. 
44

 Summa i JA/Fordonskm i UA utan brorestriktion. 
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Reduktionen (jmf med JA) av körsträcka blir bara 7 procent vilket inte är tillräckligt för att 

väga upp 90-tonsfordonets högre kostnader per fordonskilometer. Kostnaderna för 

vägnedbrytning ökar kraftigt då fordonen tvingas ut på mindre vägar och även emissions-

kostnaderna ökar relativt mycket, vilket beror på att minskningen i transportarbete inte är 

tillräckligt stor för att väga upp 90-tonsfordonens högre bränsleförbrukning. Kostnaden för 

externa tidsfördröjningar minskar dock ännu mer än utan brorestriktion, vilket sannolikt 

förklaras av att lastbilarna tvingas använda vägar med lite annan trafik. I UA med bro-

restriktion sker alla rundvirkestransporter med 90-tonsfordon. Jämfört med JA ökar detta de 

företagsekonomiska kostnaderna. Jämfört med en realistisk situation där transportören kan 

välja mellan olika stora fordon är alltså scenariot orimligt; inget kostnadsminimerande företag 

skulle i verkligheten välja 90-tonsfordon om det innebar en fördyrning av transporten. Det är 

dock viktigt att påpeka att det naturligtvis kan förekomma stråk där det är lönsamt med 90-

tonsfordon trots den omväg de tvingas ta. 

Det ska också påpekas att den uppskattade totala kostnadsökningen på 15 procent antagligen 

är en överskattning eftersom simuleringsmodellen även tvingar olastade ”stora fordon” att 

köra runt broarna, vilket troligtvis inte skulle vara nödvändigt i en verklig situation. Scenariot 

baseras alltså på ganska extrema antaganden, men visar att det finns begränsningar för 90-

tonsfordonens effektiviseringspotential.  
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3 Slutsatser 

De företagsekonomiska kostnaderna väger tyngst i en sammanställning av kostnaderna för att 

använda lastbilar oavsett om de har 60 eller 90 tons totalvikt, vilket är i linje med resultat från 

tidigare jämförelser av 40- och 60-tonsfordon. Betydelsefulla är också kostnader för 

koldioxidutsläpp, utsläpp av NOx, trafiksäkerhet och vägslitage. Emissioner av partiklar 

(PM), SO2, CH4+NMHC samt buller bidrar endast i liten utsträckning till den totala 

samhällsekonomiska kilometerkostnaden.  

Totalt sett har 90-tonsfordonen en samhällsekonomisk kilometerkostnad som är 30 procent 

högre än motsvarande kostnad för 60-tonsfordon. De tidsberoende kostnaderna är 4 procent 

högre för 90-tonsfordonet. Detta resultat gäller i genomsnitt och varierar beroende på var 

fordonen kör. Lastbilar med 90 tons totalvikt lastar 52 procent mer än 60-tonsfordon, vilket 

innebär att antalet fordonskilometer kan minskas med 34 procent. Under dessa tämligen 

teoretiska förutsättningar blir kostnaden för att utföra ett givet transportarbete avsevärt lägre 

med det större fordonet. En enkel känslighetsanalys visar att det då finns ca 4 kr per 

fordonskilometer i marginal innan man får ett nollresultat i kalkylen. Simuleringar i Samgods 

visar dock att reduceringen av trafikarbetet endast blir ca 21 procent, vilket ger en årlig 

samhällsekonomisk besparing på 163 Mkr. Detta motsvarar en skillnad i kilometerkostnad 

mellan 60- och 90-tonsfordonen på 69 öre per fordonskilometer. Detta är mycket lägre än den 

teoretiska skillnaden, men i relation till de samhällsekonomiska kostnaderna är beloppet inte 

fullt så litet som jämförelsen antyder. T.ex. motsvarar det en nittioprocentig ökning av 

olyckskostnaden för 90-tonsfordon.   

Det ovanstående förutsätter att 90-tonsfordon kan användas på alla vägar utan restriktioner. I 

verkligheten finns drygt 1400 broar på det svenska vägnätet som idag inte kan trafikeras med 

så hög totalvikt. Generellt sett är broproblematiken störst i Stockholm och Göteborg där ett 

stort antal broar i trafikplatser är behäftade med restriktioner. För Norrlands del är de många 

brorestriktionerna över älvarna ett allvarligt hinder för 90-tons-trafik i nord-sydlig riktning. 

Däremot är problemen med trafik från inland till kust betydligt mindre. Ca 200 av de broar 

som inte klarar de tyngre fordonen är en del av motorvägar och motortrafikleder och 

trafikering av våra största vägar, däribland våra europavägar, är i många fall därför omöjligt.  

Kostnaden för att förstärka broarna har inte utretts, men det kan konstateras att det 

samhällsekonomiska nettot utöver att utgöra felmarginal, t.ex. för olyckskostnader, också 

måste ”användas” till bärighetsförbättrande åtgärder.  

Det finns dock ett antal stråk som är viktiga för rundvirkestransporter där det redan idag är 

möjligt att köra med 90-tonsfordon. Någon specifik analys av dessa har inte gjorts, men 

baserat på slutsatser från de generella analyserna kan man förmoda att det vore 

samhällsekonomiskt lönsamt att tillåta 90-tonsfordon längs dessa stråk. 

Utan bärighetsförbättrande åtgärder på broar skulle de tyngre lastbilarna tvingas att använda 

andra vägar, med andra typer av kostnader som följd, t.ex. längre transporter, kostsamt slitage 

på mindre vägar och sämre trafiksäkerhet. Analyserna i rapporten visar att det i allmänhet inte 

är samhällsekonomiskt lönsamt och inte heller attraktivt ur företagsekonomisk synpunkt att 

använda 90-tonsfordon men tvingas köra omvägar. Det kan dock förekomma specifika fall där 

detta är lönsamt. 

Olyckskostnaderna antas i beräkningarna vara desamma för fordon av olika storlek allt annat 

lika. Det finns dock okvantifierade indikationer på att de större fordonen kan ha en något 

högre olyckskostnad per fordonskilometer. Rundvirkestransporter sker också i huvudsak på 

relativt smala vägar. Större fordon kan i sådana miljöer förväntas påverka risken t.ex. vid 

omkörning mer än vad som gäller på vägnätet i allmänhet, men någon sådan effekt finns alltså 
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inte belagd och ingår därför inte i den analys som genomförts här. Dock kan konstateras att 

större fordon för rundvirkestransporter av detta skäl strider mot rekommendationer från 

trafiksäkerhetsforskare om att längre och tyngre fordon huvudsakligen bör trafikera stora 

vägar. 

Av trafiksäkerhetsskäl bör längre och tyngre fordon minimalt befinna sig i tättbebyggda 

områden. Längre och tyngre fordon ska vara konstruerade för god stabilitet samt vara 

utrustade med Electronic brake system (EBS). Längre och tyngre fordon ställer högre krav på 

däck, bromsar och framför allt service, underhåll och besiktning. Kör- och vilotider kan bli 

svårare att hålla med extra långa fordon om man inte bygger ut rastplatserna som redan idag 

är överfulla utmed vissa vägar. Skyltningen på övergångssträckan på 2+1 vägar bör ses över 

och utformningen av skylten som varnar för ”Lång last” kan möjligen förbättras i syfte att 

minska risken att kritiska situationer uppstår vid omkörningar av tyngre och längre fordon. 
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Bilaga 1 
Sida 1 (3) 

 
Sambandet mellan lastbilars längd och vikt samt skadeutfall vid 
olyckor 
 
Inledning 
En del i att undersöka följderna av att tillåta längre och tyngre lastbilar är att se på vad 
som skulle ske med trafiksäkerheten. Förändringar i trafiksäkerhet kan ske på två sätt, 
dels genom att antalet olyckor förändras och dels genom att konsekvenserna av de 
olyckor som sker förändras. Detta delprojekt syftar till att undersöka hur lastbilars vikt 
och längd påverkar de skador som uppstår vid trafikolyckor med lastbilar inblandade.  

Uppgifter om inträffade trafikolyckor hämtas ur STRADA.  4 187 olyckor mellan 
personbilar och lastbilar under åren 1999-2010 används där huvuddelen av olyckorna 
har skett från 2003 och framåt. Även om olyckor som involverar lastbilar ofta leder till 
svåra konsekvenser innehåller materialet ett begränsat antal dödsolyckor vilket kan ses i 
Tabell 17 som visar antalet döda i personbilar involverade i olyckor med lastbilar med 
en totalvikt över 3500 kg. Ingen av de som sitter i lastbilarna med en totalvikt över 3500 
kg omkommer i olyckorna. 

Tabell 1 Olyckor med lastbilar över 3 500 kg 

 Antal döda i personbilen   

År 0 1       2 3 Total 

      

2000  1   1 

2002 8    8 

2003 225 20       3  248 

2004 238 13       3 1 255 

2005 254 16  1 271 

2006 325 30       1 1 357 

2007 293 23       4  320 

2008 243 11       1 2 257 

2009 202 18   220 

2010 215 15   230 

       

Total 2 003 147      12 5 2 167 

      

 

STRADA innehåller uppgifter ur fordonsregistret för inblandade fordon, däribland 
totalvikt, tjänstevikt och längd. Dock finns inga uppgifter om hur lastbilarna var lastade 
när olyckan inträffade.  
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Bilaga 1 
Sida 2 (3) 

 

Viktens inverkan 
Vi saknar uppgifter om den exakta vikten vid olyckstillfället men som proxyvariabel 
används totalvikten enligt fordonsregistret. För kombinationer med lastbil och ett eller 
flera släp innebär det i flertalet fall att den sammanlagda registrerade totalvikten för hela 
ekipaget överstiger 60 ton. Av de tunga fordonen över 3 500 kg är det endast 193 
lastbilar som är utrustade med ett eller flera släp av totalt 2 170 lastbilar vilket gör att 
detta ändå är ett mindre problem.  

En logitmodell skattas över sannolikheten för att någon i personbilen avlider vid en 
olycka med en lastbil med totalvikt över 3,5 ton. I modell 1 skattas sannolikheten som 
en funktion av antalet personer i personbilen, lastbilens totalvikt (i ton) samt 
personbilens totalvikt (i ton). En högre totalvikt hos lastbilen ökar sannolikheten för 
dödsfall i personbilen medan en högre totalvikt hos personbilen minskar sannolikheten 
för dödsfall i personbilen.  

Lägger vi till variabler för olyckstyp och hastighetsbegränsningen på sträckan blir dock 
lastbilens totalvikt insignifikant (modell 2). Referensgrupp för olyckstyp är 
upphinnandeolycka som är den vanligaste olyckstypen i vårt datamaterial. Såväl 
avsvängningsolyckor, mötesolyckor och korsningsolyckor ökar sannolikheten för 
dödsfall jämfört med upphinnandeolyckor. Högre hastighetsgränser vilket fungerar som 
proxy för den verkliga hastigheten ökar som förväntat sannolikheten för dödsfall i 
personbilen. 

Eftersom detta är en del i en analys över effekterna av ännu tyngre fordon än vad som är 
tillåtna i Sverige idag är det i synnerhet intressant att se på effekterna av lastbilarnas 
vikt för fordon i de allra högsta viktklasserna. Dock är det ont om lastbilsolyckor med 
lastbilar inblandade med totalvikter som ligger över 40 ton. För att få ett någorlunda 
stort datamaterial väljer vi därför att estimera samma modeller som tidigare men endast 
för lastbilar med totalvikter över 20 respektive 30 ton. 

Vikten hos såväl lastbilen som personbilen är insignifikant i modellen med fordon över 
20 ton medan lastbilens totalvikt ökar sannolikheten för dödsfall i personbilen för 
olyckor med lastbilar över 30 ton. Resultaten är alltså något skakiga. Lägger vi till 
olyckstyp och hastighetsbegränsning blir endast den egna vikten (personbil) signifikant 
för datamaterialet med lastbilar över 20 ton medan lastbilens totalvikt är insignifikant 
för båda datamaterialen. 

Sammantaget finns det svaga tecken på att lastbilens vikt har en betydelse för 
sannolikheten för dödsfall vid olyckor mellan personbilar och lastbilar. Dock försvinner 
signifikansen då vi även kontrollerar för olyckstyp och hastighetsbegränsning på 
platsen. Det går därmed inte att säga något bestämt om effekterna på sannolikheten för 
dödsfall vid olyckor mellan lastbilar och personbilar av tyngre lastbilar. 
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Tabell 2 Regressionsresultat. Logitmodell med dödsfall i personbilen som beroende 
variabel. Endast olyckor med lastbilar med totalvikt över 3,5 ton. 

  

Modell 1 Modell 2 Modell 1 
> 20 ton 

Modell 2 
> 20 ton 

Modell 1 
> 30 ton 

Modell 2 
> 30 ton    

  
b/t b/t b/t b/t b/t b/t    

Antal personer i bil -0.012 0.087 -0.027 0.091 0.001 0.128    

  
(-0.10) (0.59) (-0.20) (0.56) (0.00) (0.31)    

Totalvikt lastbil 0.013* -0.001 0.008 -0.006 0.027* 0.022    

  
(2.30) (-0.09) (1.32) (-0.77) (2.45) (1.61)    

Totalvikt personbil -0.696* -0.931** -0.493 -0.832* -0.439 0.236    

  
(-2.43) (-2.87) (-1.60) (-2.33) (-0.58) (0.26)    

Hastighetsbegränsning 0.054*** 
 

0.052*** 
 

0.067**  

   
(8.03) 

 
(7.01) 

 
(3.24)    

Avsvängningsolycka 
 

3.018*** 
 

2.880*** 
 

18.676*** 

   
(5.08) 

 
(4.74) 

 
(6.73)    

Korsandeolycka 
 

3.495*** 
 

3.352*** 
 

19.202*** 

   
(6.08) 

 
(5.72) 

 
(7.43)    

Mötesolycka 
 

4.917*** 
 

4.750*** 
 

20.073*** 

   
(9.25) 

 
(8.86) 

 
(7.56)    

Omkörningsolycka 
 

-0.259 
 

-0.319 
 

16.627*** 

   
(-0.23) 

 
(-0.28) 

 
(5.42)    

Övriga olyckor 
 

1.447 
 

1.662* 
 

                  

   
(1.86) 

 
(2.13) 

 
                  

Konstant 
 

-1.623** -8.367*** -1.760** -7.930*** -3.204* -28.399    

  
(-2.96) (-8.38) (-2.93) (-7.45) (-2.10)    

 
       N 
 

2167 1975 1694 1549 326 283 

 
       BIC 
 

1181.358 793.353 996.338 679.621 193.143 155.413    

 

Längdens inverkan 
Att fordons vikt har en betydelse för skadornas storlek är naturligt då krockvåldet beror 
på relationen mellan massan hos det fordon personen färdas i och det andra fordonets 
massa. För en given totalvikt borde däremot inte längden på lastbilen påverka skadorna 
i personbilen vid en olycka. Personbilens längd kan däremot ha en betydelse då en 
längre personbil innebär en längre deformationszon. Längden hos lastbilen och 
totalvikten hos lastbilen är starkt korrelerade med en korrelationskoefficient på över 
0,85 vilket försvårar estimeringen. Då längdvariabler för såväl lastbilen som 
personbilen läggs till i de modeller som tidigare skattats visar sig också 
längdvariablerna vara insignifikanta. Även variabeln för lastbilens vikt tappar dock sin 
signifikans. Det finns därmed inga belägg för att lastbilens längd har någon påverkan på 
skadorna vid en olycka. 
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Beräkning av marginalkostnad för buller 
 
Inledning 
Beräkningarna baseras på GIS-data över vägar inklusive trafikuppgifter och 
befolkningsmängd och använder beräkningsmetoden Nord 2000 (Jonasson och 
Storeheier, 2001) för att differentiera mellan olika fordonstyper. Indata är översiktligt 
presenterat i Tabell 19. De monetära värderingarna för buller från vägtrafik utgår ifrån 
senaste utkastet till ASEK 5.  

Tabell 1 Översiktlig presentation av indata 

Data Data levererat av Aktualitet 

Vägnät och trafikuppgifter NVDB Trafikverket juni 2011 

Totalbefolkning 250 m ruta SCB december 2010 

  

Data över vägnätet har en ungefärlig upplösning kring 20 m, och alla vägar med 
funktionell vägklass 0–5 (NVDB attribut KLASS 181) är medtagna, vilket innebär att de 
minsta vägarna ej är med. Totalt omfattar detta ca 5 miljoner väglänkar, de borttagna 
länkarna är ca 3 miljoner. Befolkningsdata är total befolkning (alla åldrar) inom en så 
kallad boruta med sida 250 m.  
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Beräkningsmetod 

Marginalkostnaden för en fordonspassage beräknas som en summa över alla 
bullerexponerade enligt  

  (2.1) 

där  är marginalkostnaden i kronor per km,  marginalkostnadsfunktionen som 
funktion av den A-vägda dygnsekvivalenta ljudtrycksnivån  och  är ökningen i 
ekvivalent nivå som en extra fordonspassage orsakar. Faktorn 1/1460 kommer från 
relationen av sidan på en boruta (250 m) delat med 1 km samt delat med antalet dagar 
per år (365). Marginalkostnadsfunktionen är derivatan av kostnadsfunktionen  med 
avseende på  enligt  

  (2.2) 

där  finns beskriven i ASEK 5 (Trafikverket, 2012). En mer fullständig genomgång 
av den teoretiska bakgrunden till beräkningarna finns i (Andersson och Ögren, 2007; 
Strömmer, 2003). 

För varje vägsegment summeras bidraget för varje boruta genom att integrera 
bidraget över varje ruta  med totalbefolkning  enligt  

 

 

  (2.3) 
För att minska beräkningstiden har endast de 16 närmaste borutorna tagits med, vilket 
gör att det avsökta områdets yta är 1 km . 

Funktionen  är en förenklad bullerberäkning som utifrån avståndet från 
segmentets mittpunkt  och akustisk källstyrka  beräknar en medelnivå enligt  

  (2.4) 

Utifrån denna medelnivå antas sedan en likformig spridning  dB, vilket representeras 
av gränserna i integralen över ljudnivå i ekvation (2.3), se figur 2.2. För att inte få en 
singulär integral så begränsas avståndet  till minst 25 m, dvs inga boende antas finnas 
närmare källan än 25 m. 

Källstyrkan  beräknas med hjälp av Nord 2000 (Jonasson och Storeheier, 2001; 
Kragh et al., 2006), och är en funktion av trafikflöde (ÅDT)  och tillåten hastighet  för 
respektive trafikklass. Fordonsklasserna är lätta, mellantunga och tunga fordon med 
uppdelning i underkategorier, se Kragh et al. (2006). 
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Figur 1  Skiss av bidrag från boruta till vägsegment. Rutor utan befolkning är ej med. 

  

Figur 2  Förenklad bullermodell inklusive data från Lerum som använts för bestämning 
av modellen. Området 4 dB täcker 63% av beräkningspunkterna. 
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Resultat 

Resultaten av beräkningarna redovisas i form av en tabell där olika befolkningstäthet 
relateras till beräknad marginalkostnad per km för olika fordonskategorier. 

Tabell 2 Beräknad marginalkostnad kr per km. 

Populationstäthet 0 1 – 100 100 – 500 500 – 1500 1500–4000 > 4000 

ÅDT 0 – 500       

   Andel av vägnätet 22.7 % 28.9 % 2.9 % 2.4 % 0.7 % 0.1 % 

   Tung lastb. 7 ax. 0 0.000068 0.000082 0.000010 0.000009 0.000000 

   Sammod 11 ax. 0 0.000108 0.000130 0.000016 0.000014 0.000000 

ÅDT 500 – 2000       

   Andel av vägnätet 6.6 % 14.7 % 1.5 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 

   Tung lastb. 7 ax. 0 0.002191 0.008949 0.044102 0.094708 0.000000 

   Sammod 11 ax. 0 0.003469 0.014169 0.069823 0.149999 0.000000 

ÅDT 2000 – 10000       

   Andel av vägnätet 4.4 % 10.5 % 1.9 % 0.5 % 0.1 % 0.0 % 

   Tung lastb. 7 ax. 0 0.002652 0.021399 0.061366 0.147982 0.163436 

   Sammod 11 ax. 0 0.004202 0.033904 0.097233 0.234480 0.258920 

ÅDT > 10000       

   Andel av vägnätet 0.4 % 0.9 % 0.4 % 0.3 % 0.1 % 0.0 % 

   Tung lastb. 7 ax. 0 0.003097 0.034253 0.098340 0.208917 0.342442 

   Sammod 11 ax. 0 0.004907 0.054283 0.155847 0.331090 0.542711 

 
Tabell 3 Estimerad variation 10 och 90 percentil. För ÅDT mindre än 500 är mer än 90 
% av beräkningspunkterna noll. 

Populationstäthet 0 1 – 100 100 – 500 500 – 1500 1500–4000 > 4000 

ÅDT 0 – 500       

   Andel av vägnätet 15.9 % 33.9 % 2.6 % 2.5 % 2.2 % 0.8 % 

   Alla kat. - - - - - - 

ÅDT 500 – 2000       

   Andel av vägnätet 4.0 % 15.7 % 2.7 % 0.5 % 0.0 % 0.0 % 

   Alla kat. - 0.000 – 3.098 0.000 – 2.884 0.000 – 2.626 0.000 – 3.594 0.000 – 2.565 

ÅDT 2000 – 10000       

   Andel av vägnätet 1.9 % 11.1 % 2.6 % 1.3 % 0.4 % 0.0 % 

   Alla kat. - 0.000 – 2.856 0.000 – 2.583 0.018 – 2.257 0.022 – 2.402 0.000 – 2.109 

ÅDT 10000 – 200000       

   Andel av vägnätet 0.1 % 0.9 % 0.3 % 0.3 % 0.3 % 0.1 % 

   Alla kat. - 0.025 – 2.541 0.054 – 2.411 0.086 – 2.174 0.138 – 2.055 0.204 – 1.806 
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Bilaga Emissionsfaktorer 

Tabell 1  Bränsleförbrukning (FC) g/fkm 

   Emission g/fkm 

SizeClasse EmConcept 
Totalvikt 

(ton) Lastfaktor 0% 
Lastfaktor 

100% 

TT/AT >20-
28t 

HGV-D-Euro-
IV   171,3 252,1 

TT/AT >28-
34t 

HGV-D-Euro-
IV 32,0 174,9 271,8 

TT/AT >34-
40t 

HGV-D-Euro-
IV 39,8 189,3 315,8 

TT/AT >40-
50t 

HGV-D-Euro-
IV 45,0 199,2 365,8 

TT/AT >50-
60t 

HGV-D-Euro-
IV 60,0 228,9 446,7 

Extrapolerat 90,0 286,7 639,6 

 

Tabell 2  NOx g/fkm 

   Emission g/fkm 

SizeClasse EmConcept 
Totalvikt 

(ton) 
Lastfaktor 

0% 
Lastfaktor 

100% 

TT/AT >20-
28t 

HGV-D-Euro-
IV   4,0 4,1 

TT/AT >28-
34t 

HGV-D-Euro-
IV 32,0 4,0 4,2 

TT/AT >34-
40t 

HGV-D-Euro-
IV 39,8 4,6 4,9 

TT/AT >40-
50t 

HGV-D-Euro-
IV 45,0 4,8 5,3 

TT/AT >50-
60t 

HGV-D-Euro-
IV 60,0 5,4 6,3 

Extrapolerat 90,0 6,9 8,6 
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Tabell 3  PM g/fkm 

   Emission g/fkm 

SizeClasse EmConcept 
Totalvikt 

(ton) 
Lastfaktor 

0% 
Lastfaktor 

100% 

TT/AT >20-
28t 

HGV-D-Euro-
IV   0,024 0,036 

TT/AT >28-
34t 

HGV-D-Euro-
IV 32,0 0,025 0,038 

TT/AT >34-
40t 

HGV-D-Euro-
IV 39,8 0,027 0,045 

TT/AT >40-
50t 

HGV-D-Euro-
IV 45,0 0,029 0,050 

TT/AT >50-
60t 

HGV-D-Euro-
IV 60,0 0,034 0,059 

Extrapolerat 90,0 0,044 0,083 

 

Tabell 4  SO2 g/fkm 

   Emission g/fkm 

SizeClasse EmConcept 
Totalvikt 

(ton) 
Lastfaktor 

0% 
Lastfaktor 

100% 

TT/AT >20-
28t 

HGV-D-Euro-
IV   0,0007 0,0010 

TT/AT >28-
34t 

HGV-D-Euro-
IV 32,0 0,0007 0,0011 

TT/AT >34-
40t 

HGV-D-Euro-
IV 39,8 0,0008 0,0013 

TT/AT >40-
50t 

HGV-D-Euro-
IV 45,0 0,0008 0,0015 

TT/AT >50-
60t 

HGV-D-Euro-
IV 60,0 0,0009 0,0018 

Extrapolerat 90,0 0,0011 0,0026 

 
  

VTI rapport 758



 Bilaga 3 
 Sida 3 (3) 
 

Tabell 5  VOC g/fkm 

   Emission g/fkm 

SizeClasse EmConcept 
Totalvikt 

(ton) Lastfaktor 0% Lastfaktor 100% 

TT/AT >20-
28t 

HGV-D-Euro-
IV   0,0130 0,0163 

TT/AT >28-
34t 

HGV-D-Euro-
IV 32,0 0,0131 0,0171 

TT/AT >34-
40t 

HGV-D-Euro-
IV 39,8 0,0150 0,0202 

TT/AT >40-
50t 

HGV-D-Euro-
IV 45,0 0,0156 0,0228 

TT/AT >50-
60t 

HGV-D-Euro-
IV 60,0 0,0178 0,0273 

Extrapolerat 90,0 0,023 0,038 
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Bilaga Matchningen mellan NVDB-nät och Samgodsnät 
 
Inledning 
I avsnitt 2.3 presenterades resultat från simuleringar i Samgods där konsekvenser av 
införandet av 90-tonsekipage undersöktes. Flödesberäkningar för ett antal olika 
scenarier med timmertransporter med och utan 90-tons-fordon genomfördes på ett 
rikstäckande nät. Vid simuleringarna har förutom de gängse operativa kostnaderna även 
hänsyn tagits till en rad externa effekter, emissioner, olycksrisk, vägnedbrytning, buller 
samt fördröjningar på omgivande trafik.  

En förutsättning för att kunna genomföra dessa simuleringar har varit att effekter och 
kostnader (i form av enhet/km/lastbil eller enhet/länk/lastbil) har funnits tillgänglig på 
varje länk i nätverket. De olika effekttyperna beräknas som funktioner av ett stort antal 
variabler. Tyvärr saknas många av dessa variabler i Samgodsnätet, varför 
effektfunktionerna inte är omedelbart applicerbara där.  

För att få fram effektfunktioner har vi valt1 att gå via TrV:s NVDB-nät. För detta nät, 
som noggrant avspeglar det verkliga vägnätet, finns ett rikt utbud av variabler till våra 
effektfunktioner tillgängligt. Tillvägagångssättet är översiktligt beskrivet i Figur 10. I 
stället för att direkt beräkna effekter och kostnader på Samgodslänkarna, (A), görs en 
transformation (B) till ett NVDB-nät, på vars länkar effekter och kostnader görs (C). 
Dessa kostnader transformeras sedan tillbaka till Samgodsnätet (D). 

 

 

Figur 1  Översikt över hur effektfunktionerna på Samgodslänkar beräknats.  

Ovan beskrivna transformationer (B och D) vilar tungt på en matchning mellan 
Samgodsnätet och NVDB-nätet. Vi beskriver principerna för denna matchning i 
efterföljande avsnitt. 
                                                 
1 Tillvägagångssättet som beskrivs här har likheter med det som användes i EU-projektet HeavyRoute. 
Dock finns även skillnader, exempelvis gjordes simuleringar på ett från NVDB-nätet aggegerat nät. Detta 
medförde att någon matchning mellan olika nät inte blev nödvändig där. 

NVDB-nätSAMGODS-nät

Effekter och
kostnader beräknade
på SAMGODS-nätet

Effekter och
kostnader beräknade

på NVDB-nätet

A

B

C

D
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Grundidé för matchningsprocedur 
Det ursprungliga rikstäckande uttaget från NVDB bestod till stor del av 20-meters-
segment. I många fall var dock konsekutiva länkar med identiska värden på alla attribut 
sammanslagna till längre enheter (homogenisering). Vissa segments längder kunde 
därmed uppgå till närmare 1000 meter. Eftersom de långa segmenten försvårar 
matchningen mot Samgodsnätet har vi därför gjort en uppstyckning av de långa 
länkarna så att ingen länk översteg 25 meter. Därmed är Samgodslänkarna i allmänhet 
betydligt längre än NVDB-länkarna, och Samgodslänkarna matchas alltid mot ett helt 
antal NVDB-segment, aldrig mot bråkdelar av dem. För att undvika de allra minsta 
gatorna i tätorterna ströks alla länkar vars vägklass översteg 6. 

För varje Samgodslänk matchades först ändpunkterna mot närmast befintliga 
nodpunkter i NVDB-nätet (se Figur 11). Därefter användes en kortaste-väg-algoritm för 
att beräkna den sekvens av NVDB-noder (länkar) med det kortaste avståndet mellan (de 
gröna) nodpunkterna. Denna sekvens av NVDB-länkar valdes som den matchande 
vägen för den givna Samgodslänken.  

 

Figur 2 Princip för matchning mellan Samgodslänkar och NVDB-länkar. Blå linjer 
representerar Samgodslänkar, röda och gröna linjer NVDB-länkar. De gröna 
fyrkanterna beskriver de NVDB-noder som är närmast belägna Samgodsnoderna (blå). 
De gröna linjerna beskriver NVDB-länkar som matchats mot Samgodslänken.  

Metoden ovan fungerar vanligen mycket bra för vanliga vägar (utan skilda körbanor, 
och komplicerade trafikplatser). I Figur 12 visas ett exempel på resultat av matchning 
för de centrala delarna av Östergötland. 
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Figur 3 Resultat av matchning mellan Samgodsnät och NVDB-nät i mellersta 
Östergötland. Gröna linjer representerar Samgodslänkar, röda linjer NVDB-länkar 
som matchats mot Samgodslänkarna.(Överst till vänster Vättern, överst till höger 
Bråviken.) 

 
Speciell hantering av vägar med skilda körbanor 
Motorvägar och andra vägar med skilda körbanor utgör ett speciellt problem vid 
användandet av den ovan beskrivna metoden. Typiskt uppstår den situation som 
beskrivs i Figur 13. Upphovet till problemet är att de två körbanorna (i verkligheten och 
i NVDB-nätet) representeras i Samgodsnätet av endast en länk. Om de båda 
ändpunkterna till denna Samgodslänk matchas mot NVDB-noder tillhörande olika 
körbanor så kan inte ”kortaste vägen” passera från ena körbanan till den andra utan att 
ta en lång omväg.  
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Figur 4  Problem som ofta uppstår vid matchning mot motorvägar. Vid beräkning av 
kortaste väg måste vägbanan följas tills man kommer till någon lämplig avfart där man 
kan korsa motorvägen och komma över till andra körbanan. En omväg som kan bli 
många kilometer. 

För att komma tillrätta med detta problem har vi kompletterat NVDB-nätet genom att 
med jämna mellanrum lägga ut tvärlänkar mellan de skilda körbanorna. Från varje 
NVDB-nod på respektive körbana har en tvärlänk dragits till närmaste nod i motsatta 
körbanan. Därmed kan ”kortaste vägen” ta sig över från ena körbanan till den andra 
utan problem (se Fig 5). Eftersom NVDB-länkarna är mycket korta (max 25-meter), och 
dessutom tvärlänkarnas längder är satta till 0, blir felet i distans försumbart. 

Tvärlänkar är inlagda utefter alla svenska vägar som har skilda körbanor. Ett 
delproblem som därvid uppstått har varit att identifiera vilka NVDB-noder som tillhör 
motsatta körbanan2. Ett annat problem har varit att hantera avfarter.  

 

Figur 5 Tvärlänkar (svarta) inlagda mellan noder på ömse körbanor. Den kortaste 
vägen från A’ till B’ kan nu gena över från ena körbanan till den andra via en tvärlänk 
(gröna linjen). 

 
Problem vid komplicerade trafikplatser 
Problemet med skilda körbanor i föregående avsnitt har sitt upphov i topologiska 
skillnader mellan Samgodsnätet och NVDB-nätet. Vid planskilda korsningar mellan två 
vägar förbundna med ramper har man även där en topologisk skillnad som vållar 
problem vid matchningen.  

                                                 
2 Vi har löst detta genom att knyta samman all noder för respektive körbana så att två nod-mängder 
erhålls. För att undvika att man knyter samman de två körbanorna måste man spärra eventuella överfarter 
utefter motorvägen, samt de nodpunkter där motorvägen börjar och slutar. Variabeln LINKROLE i 
NVDB är mycket användbar för detta ändamål.  

A

B

A’

B’

A

B

A’

B’
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I Figur 15 visas korsningen mellan Rv 45 och E6 söder om Tingstadtunneln i Göteborg 
(Rv45 passerar på en bro över E6). Rv 45 beskrivs av Samgodslänk 8 och 9 medan E6 
utgörs av länk 4 och 7. Samgodsnätet beskrivs med tjocka röda linjer. De blågröna 
linjerna representerar NVDB-länkar och små svarta ringar är NVDB-noder. Tvärlänkar 
har lagts in mellan (separerade parallella) körbanor så att man enkelt kan förflytta sig 
mellan dessa. 

 

 

 

Figur 6 Illustration av svårigheter med matchning vid planskilda korsningar. 

 

Vid matchningen kan två olika fall inträffa: 
  

1. Samgodsnoden i mitten (röd cirkelskiva) matchas mot en NVDB-nod (X) 
tillhörande RV45. Detta leder till att länkarna 8 och 9 tillsammans kommer att 
matchas väl mot kortaste vägen av NVDB-länkar utmed Rv45.  

Däremot kommer länkarna 7 och 4 inte att motsvara NVDB-länkarna utmed E6 
eftersom kortaste-väg-algoritmen måste passera en påfartsramp för att komma 
upp till noden X på bron. Detta kan förvisso vara en korrekt beskrivning för den 
trafik som kommer från länk 7 och vill svänga mot länk 9. Men för trafik som 
kommer från länk 7 och fortsätter mot länk 4 så innebär extrasvängarna på 
grenarna en felaktig beskrivning av rutten.  

2. Samgodsnoden i mitten matchas mot en NVDB-nod (X) tillhörande E6. I princip 
uppstår samma problem som i fall 1 ovan, men omvänt. Samgodslänkarna 8 och 
9 kommer då att matchas mot ramper som gör att de matchande NVDB-länkarna 
felaktigt beskriver en ”rak” transport från länk 8 till 9 utmed Rv45. 

 

8 4 

7 9 
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I grund och botten är detta problem av topologisk natur. Det är näppeligen lösbart utan 
förändringar i nätverkstopologin.  

En tänkbar ”lösning” skulle kunna vara att lägga in en tvärlänk mellan E45 och E6 
ungefär där de skär varandra. Det skulle leda till att Samgodslänkarna alltid matchades 
mot de NVDB-länkar som utgör huvudstråket, dvs. ramperna kommer att undvikas. 
Denna lösning leder till att trafiken rakt genom korsningen kommer att beskrivas bra 
men däremot inte svängande trafik. 

En mer radikal lösning skulle kunna vara att i stället förändra Samgodsnätet så som 
beskrivs i Figur 16. Man ersätter Samgodsnoden mitt i korsningen med fyra nya noder: 
N, E, S och W, och förbinder dessa med nya länkar (blåa). Dessa ersätter de 
ursprungliga röda länkarna (till hälften). Det nya Samgodsnätet blir (åtminstone lokalt) 
topologiskt ekvivalent med NVDB-nätet.  

 

 

 
 

Figur 7 Modifiering av SAMGODS-nät så att matchning kan göras med god precision. 

Förutsatt att vi tar hänsyn till tillåten körriktning3 i NVDB-nätet kan den kortaste-väg-
rutinen ge en matchning mellan näten med mycket god precision, även för en så 
komplicerad trafikplats som i Figur 16. Exempelvis kommer trafik i Samgodsnätet från 
nod N till nod E att avbildas på korrekta NVDB-länkar; den kortaste vägen följer först 
E6 och avfartsrampen upp mot bron och därefter Rv45 fram till E. Observera att 
spärrandet av länkar i otillåten körriktning förhindrar att felaktiga genvägar tas, trots 
förekomster av tvärlänkar. 

 
                                                 
3 Detta kan göras med hjälp av variabeln LINKROLE. 
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Ur matchningshänseende är det sålunda mer ändamålsenligt att placera 
Samgodsnoderna mitt på väglänkarna i stället för mitt i korsningarna (trafikplatserna) 
och att skapa länkar mellan dessa. Man skulle kunna tänka sig att ersätta Samgodsnätet 
helt och hållet med ett sådant dualt nät. Det pris man får betala för den bättre 
topologiska överensstämmelsen med NVDB-nätet är dock att det åtgår betydligt fler 
noder och länkar än i det ursprungliga nätet. Därför kanske den bästa lösningen skulle 
vara att använda ett semi-dualt nät, där de duala delarna används endast kring 
komplicerade trafikplatser.  

Ett annat problem med duala nät är att man måste ersätta det ursprungliga nätet i 
Samgods. 

Vissa tester med duala nät har gjorts men av tidsskäl har det inte varit möjligt att 
implementera detta inom Sammodalitetsprojektet. 

 
Riktningsberoende 
I de modeller som används i Sammodalitetsprojektet tas ingen hänsyn till lutning eller 
annan riktningsberoende variabel. Därför har heller ingen hänsyn till körriktning tagits 
vid matchningen. I princip skulle vi ha kunnat göra detta4, men tester har visat att 
felkodningar i nätet vållar problem genom att de på många platser spärrar trafik i tillåten 
körriktning, vilket leder till att flöden omdirigeras. Ett ganska omfattande arbete krävs 
sannolikt för att korrigera dessa felkodningar. 

 
Justering av länklängder 
För varje Samgodslänk finns en nominell längd angiven. Denna kan jämföras med 
summan av de matchande NVDB-länkarnas längder. Även om Samgodslänkarnas 
längder ibland kan misstänkas vara felaktiga, har vi ändå satt större tilltro till dessa än 
till de matchande NVDB-längderna. Därmed kan de även användas för justering av de 
modellberäknade effekterna. Effekterna har justerats med kvoten:  (Samgodslänkens 
längd) / (Summan av NVDB-länkarnas längder). I händelse av en felaktig matchning 
(exempelvis vid en planskild korsning) eliminerar man då det fel som ger upphov till 
felaktiga länklängder. Endast det fel som beror av felaktiga vägtyper och liknande (på 
exempelvis av/påfartsramper) kvarstår.  

 
Orsaker till missade matchningar 
Förutom de problem, orsakade av topologiska skillnader i näten som diskuterades ovan, 
finns en rad andra orsaker till att matchningen ibland misslyckas: 

• Felaktig positionering av nod i Samgodsnätet. Vi förkastar nodmatchninga där 
avstånden mellan noderna överstiger en viss tolerans. Om en Samgods-nod 
representerar en vägkorsning men samtidigt är belägen långt från den verkliga 
korsningen kan matchningen misslyckas.   

• Matchande väg längre än annan rutt. Ibland kan det finnas en kortare NVDB-rutt än 
den NVDB-rutt som Samgods-länken egentligen ska representerar av. Detta 
förekommer framför allt för mindre väger. 

                                                 
4 Variabeln LINKROLE i NVDB kan användas för att bestämma tillåten körriktning. 
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• Små vägar borttagna från NVDB-data. För att undvika problem med alltför många 
smågator (speciellt i tätorter) har mindre vägar5 tagits bort från NVDB-data. I vissa fall 
svarar sådana mot en Samgods-länk, vilket i så fall leder till ett bortfall i matchningen.  

• Länsgränspassager borttagna. På grund av de stora datamängderna har Sverige 
partitionerats och matchningen genomförts länsvis. Därmed har matchning mot 
Samgods-länkar som korsar länsgränserna bortfallit. 

• Inkonsistenser mellan Samgods- och NVDB-nätet.  De båda näten är hämtade från 
olika tidperioder (2005 resp 2011). Under denna tid har förändringar i vägnätet skett (t 
ex har en del helt nya vägar byggts) vilka leder till inkonsistenser mellan näten som 
försvårar matchningen. Dessutom bokförs Heby kommun som tillhörande olika län 
(Västmanlands resp. Uppsala län) i de två näten varför länkarna inom den kommunen 
bortfallit. 

En stor andel av de länkar som bortfallit vid matchningen skulle kunna återfås genom 
ytterligare intrimning och förfining av matchningsalgoritmen. Med hänsyn till att sådant 
arbete inte ligger inom fokus för Sammodalitetsprojektet har vi avstått från att driva 
matchningen till perfektion. I stället har, för att reducera skadan av bortfallen, default-
värden använts för kostnadsfunktionerna för de bortfallna Samgodslänkarna. 

 
Koppling av broar till Samgodsnätet 
Eftersom broar ganska enkelt kan kopplas till NVDB-nätet så har vi kunnat använda 
matchningen mellan NVDB- och Samgodsnätet för att koppla broarna även till 
Samgodsnätet. Från DISA (dispenshanteringssystemet för broar) erhölls en lista över de 
broar för vilka någon form av restriktion utfärdas för 90-tons-fordon. Dessa broar har ett 
ID-nummer med vars hjälp koppling till NVDB-länkarna kunnat göras6. En given 
Samgodslänk betraktas som kopplad till en given bro om någon av de matchande 
NVDB-länkarna är kopplade till bron. Därmed anses länken spärrad för 90-tons-
ekipage. 

Ett speciellt problem utgörs av broar belägna vid planskilda korsningar, där vägarna är 
förbundna med av/påfartsramper. Som diskuteras i tidigare avsnitt orsakar topologiska 
skillnader mellan näten att kvalitén i matchningen mellan Samgods- och NVDB-näten 
blir sämre i närheten av dessa platser. Härav följer att bortfallet av sådana broar i 
Samgodsnätet blir relativt stort, eller kopplas till felaktig länk i Samgods-nätet. 

Däremot bör precisionen i matchningen vara mycket god för andra typer av broar, 
såsom broar över vattendrag och liknande, vilka oftast inte är belägna vid Samgods-
länkens ändpunkter.   
  

                                                 
5 Endast vägar med vägklass (KLASS_181) <= 6 har använts vid matchningen. 
6 Mer precis beskrivning: Broarnas ID-nummer har kopplats till en speciell databas över alla broar 
(överfarter) i det svenska vägnätet (BaTMan). För varje bro i denna databas finns uppgift om vilken 
referenslänk bron tillhör, samt brons start- och slutposition utefter referenslänken (variablerna 
FROM_MEASURE resp. TO_MEASURE). Detta system för positionsbeskrivning överensstämmer med 
det som används i NVDB. Alla 20-meters-segment i vårt NVDB-uttag som någonstans överlappar brons 
utsträckning på referenslänken betraktar vi som kopplade till bron. Tack vare att vi har korta NVDB-
segment blir felet i positionen obetydligt.  
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Cirkulationsplatser 
För NVDB-nätet finns ett länkattribut som anger huruvida länken ingår i en 
cirkulationsplats. Med hjälp av detta attribut kan vi därmed identifiera 
cirkulationsplatser7. Koppling av cirkulationsplatserna till Samgodslänkar kan göras på 
samma sätt som för broarna.  

Cirkulationsplatsernas relevans för frågeställningar om långa fordon är främst hur de 
påverkar olyckskostnader och framkomligheten. En svårighet är att bedöma hur dessa 
påverkas av exempelvis radien. Eftersom hastigheten är låg i cirkulationsplatserna har vi 
bedömt olyckskostnaderna vara jämförelsevis låga.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Tyvärr tycks det saknas ett speciellt register över cirkulationsplatser där uppgifter om 
cirkulationsplatserna är samlade, exempelvis deras radier. I princip bör det dock gå att beräkna 
cirkulationsplatsernas radier med hjälp av de ingående länkarnas längder (och bredder).  
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